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Se atiras mendigos 
No imundo xadrez 
Com teus inimigos 

E amigos talvez 
A lei tem motivos 

Pra te confinar  
Nas grades do teu próprio lar 

 
 

Se no teu distrito 
Tem farta sessão 

De afogamento, chicote 
Garrote, punção 

A lei tem caprichos 
O que hoje é banal 

Um dia vai dar no jornal 
 
 

Se manchas as praças 
Com teus esquadrões 

Sangrando ativistas 
Cambistas, turistas, peões 

A lei abre os olhos 
A lei tem pudor 

E espeta o seu próprio inspetor 
 
 

E se definitivamente  
A sociedade só tem desprezo e horror 

E mesmo nas galeras és nocivo 
És um estorvo, és um tumor 

Que Deus te proteja 
És preso comum 

Na cela faltava esse um 
 

 

(“Hino da Repressão”. Chico Buarque, 1985) 

 

  



 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo identificar os fatores políticos, econômicos e 
sociais que contribuem ou impedem os presos custodiados no sistema prisional do 
Rio de Janeiro de se inserirem em atividades laborativas durante o cumprimento da 
pena, avaliando a funcionalidade desta inserção para a economia capitalista. O 
estudo foi baseado na teoria social de Marx e na tradição marxista, bem como nos 
autores da criminologia crítica, por meio da revisão bibliográfica acerca do tema. As 
particularidades da revolução burguesa no Brasil foram analisadas, bem como o 
processo de mercantilização da força de trabalho no país e a integração dos 
escravos libertos à nova situação de classes. O processo de formação social, 
marcado pela violência, cerceamento da fala e anulação do dissenso, foi abordado, 
evidenciando a incompatibilidade da dominação burguesa com a democracia. As 
ações de “controle da pobreza” são evidenciadas, sendo traduzidas em políticas 
sociais focalizadas e destinadas ao alívio da [extrema] pobreza e, quando ineficazes, 
da política penal, que culminou no processo de encarceramento em massa, tendo 
um alvo específico: a juventude negra, pobre e com baixa escolaridade. A partir daí, 
é realizado um breve levantamento histórico acerca das instituições prisionais, 
revelando que o fenômeno do encarceramento como principal forma de sanção é 
específica do capitalismo. A implementação da Casa de Correção do Rio de Janeiro 
é descrita, tendo a exploração da força de trabalho um papel fundamental na 
punição. O trabalho prisional na atualidade passa a ser analisado, e como ele serve 
de mecanismo para otimizar a taxa de lucro. Assim, foi possível concluir que o 
trabalho prisional em si não produz um valor puramente econômico, mas, assim 
como as prisões capitalistas primitivas, exerce um papel fundamental na “educação 
para o trabalho”. Porém, a funcionalidade econômica das prisões para a economia 
capitalista se dá em função dos custos com a própria manutenção dos presos, tendo 
em vista processo de privatizações das prisões, seja através de terceirizações, co-
gestão e parceria público-privada. Por fim, os resultados alcançados com a pesquisa 
apontam para a necessidade de aprofundamento da análise do tema, tendo em vista 
sua relevância não somente acadêmica, mas a emergência da superação desta 
lógica punitiva e seletiva, apontando para a urgência da superação das relações 
capitalistas de produção.  

 

 

Palavras-chave: Trabalho; “Questão Social”; Estado Penal; Sistema Prisional.  

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study aims to identify the political, economic and social factors that 
contribute to or prevent prisoners in custody in the prison system of Rio de Janeiro 
from entering work activities during the execution of the sentence, evaluating the 
functionality of this insertion for the capitalist economy. The study was based on the 
social theory of Marx and the Marxist tradition, as well as on the authors of critical 
criminology, through a bibliographical review on the subject. The particularities of the 
bourgeois revolution in Brazil were analyzed, as well as the process of 
commodification of the labor force in the country and the integration of freed slaves 
into the new class situation. The process of social formation, marked by violence, 
restriction of speech and annulment of dissent, was addressed, evidencing the 
incompatibility of bourgeois domination with democracy. The "poverty control" actions 
are evidenced, translated into focused social policies aimed at the alleviation of 
[extreme] poverty and, when ineffective, of criminal policy, which culminated in the 
process of mass incarceration, with a specific aim: black youth, poor and with low 
schooling. From there, a brief historical survey of prison institutions is carried out, 
revealing that the phenomenon of incarceration as the main form of sanction is 
specific to capitalism. The implementation of the Rio de Janeiro Correction House is 
described, with exploitation of the workforce playing a key role in punishment. Prison 
work nowadays is analyzed, and how it works as a mechanism to optimize the rate of 
profit. Thus, it was possible to conclude that prison labor itself does not produce a 
purely economic value, but, like primitive capitalist prisons, plays a fundamental role 
in "education for work". However, the economic functionality of prisons for the 
capitalist economy depends on the costs of prisoners themselves, in view of the 
process of privatizing prisons, whether through outsourcing, co-management or 
public-private partnership. Finally, the results obtained with the research point to the 
need to deepen the analysis of the subject, considering its relevance not only 
academic, but the emergence of the overcoming of this punitive and selective logic, 
pointing to the urgency of overcoming capitalist relations of production. 

 

 

Keywords: Labor; "Social issues"; Criminal State; Prison System. 
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INTRODUÇÃO 

 

O processo de encarceramento no Brasil vem aumentando 

significativamente nos últimos anos. De acordo com as estatísticas divulgadas 

pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) relativas ao ano de 20141, 

622.202 pessoas cumpriam pena privativa de liberdade no país, excluindo os 

presos em regime domiciliar2. O relatório aponta ainda que nos últimos 14 anos 

o aumento da população do sistema prisional foi de 167,32%, tendo uma taxa 

de ocupação – relação entre o número de vagas e o efetivo carcerário – de 

167%. O perfil predominante dos presos também chama a atenção: o negro, 

jovem, com baixa escolaridade e preso por crimes contra o patrimônio ou por 

tráfico de drogas, sendo este último um dos responsáveis pelo grande boom da 

população prisional na atualidade.  

Tal perfil – que não se dá ao acaso, mas é fruto de determinações 

históricas –, reflete a situação de negação de direitos básicos, como o acesso à 

educação e ao mercado de trabalho com garantia de direitos, bem como a 

seletividade punitiva da política criminal. E essa negação de direitos se 

perpetua quando o indivíduo está sob a custódia do Estado. A realidade do 

sistema prisional reflete o desrespeito sistemático às garantias previstas na Lei 

de Execuções Penais, com suas péssimas condições estruturais, falta de 

condições mínimas de salubridade e alimentação, maus tratos, tortura, dentre 

várias outras mazelas.  

Mas esse cenário de barbárie exerce uma função determinada para a 

economia capitalista, que inclui o controle da força de trabalho prisional, bem 

como sua domesticação – o que remete de imediato aos métodos utilizados 

nas primeiras prisões, quando estas se tornaram a principal forma de punição 

(o que foi um fenômeno específico do capitalismo).  

                                                            
1 “Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, Infopen – Dezembro de 2014”, disponível em: 
<http://s.conjur.com.br/dl/infopen‐dez14.pdf>. Acesso em: 20.nov, 2017. 
2 Em  2014,  o  número  de  pessoas  em  prisão  domiciliar  era  de  148.00,  segundo  o  relatório  “Novo 
Diagnóstico  de  Pessoas  Presas  no  Brasil”,  elaborado  pelo  Departamento  de  Monitoramento  e 
Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas – DMF, do 
Conselho  Nacional  de  Justiça.  Disponível  em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/pessoas_presas_no_brasil_final.pdf>.  Acesso  em:  20  nov. 
2017. 
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O trabalho, ou a educação para o trabalho, continua ocupando posição 

de destaque na execução das penas, sendo considerado, inclusive, como uma 

obrigação, e revelando sua importância para o processo de acumulação 

capitalista.  

Diante de tal contexto, emerge a necessidade da reflexão acerca do 

trabalho prisional e seu significado na atualidade, principalmente no estado do 

Rio de Janeiro – região em que se concentra a presente pesquisa. A primeira 

aproximação ao tema se deu ainda durante o curso de graduação em Serviço 

Social desta universidade, motivada pela realização do estágio supervisionado 

na Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro 

(SEAPRJ) 3.  

Atuando em uma unidade prisional destinada ao cumprimento de 

penas por crimes relacionados ao tráfico de drogas, foi possível perceber a 

repetição constante de determinados elementos nas falas dos internos, durante 

as entrevistas ou atendimentos: pouca idade, pobreza, famílias grandes, 

dificuldade de ingressar ou permanecer na escola, trabalho com vínculos 

precários e em funções subalternizadas, recrutamento pelo mercado do tráfico 

de drogas com a promessa de altos ganhos e, aparentemente, pouco esforço4.  

Assim, com o intuito de aprofundar as análises realizadas 

anteriormente 5 , o presente trabalho tem por objetivo identificar os fatores 

políticos, econômicos e sociais que contribuem ou impedem que os apenados 

sejam inseridos em atividades laborativas durante o cumprimento da pena, 

avaliando a funcionalidade desta inserção para o processo de acumulação 

capitalista.  

Para apreender o objeto de estudo, foi utilizada como base a teoria 

social de Marx e a tradição marxista. De acordo com Netto: 

Articulando estas três categorias nucleares – a totalidade, a 
contradição e a mediação –, Marx descobriu a perspectiva 
metodológica que lhe propiciou o erguimento do seu edifício teórico. 
Ao nos oferecer o exaustivo estudo da “produção burguesa”, ele nos 
legou a base necessária, indispensável, para a teoria social. Se, em 
inúmeros passos do conjunto da sua obra, Marx foi muito além 

                                                            
3 Estágio realizado entre abril de 2013 e março de 2015. 
4 O que Batista (2003) caracterizou como “difíceis ganhos fáceis” em obra homônima.  
5 Contidas no Trabalho de Conclusão de Curso  intitulado “O trabalho no sistema prisional: condições e 
contradições”.  
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daquele estudo, fornecendo fundamentais determinações acerca de 
outras das totalidades constitutivas da sociedade burguesa, o fato é 
que sua teoria social permanece em construção – e em todos os 
esforços exitosos operados nesta construção o que se constata é a 
fidelidade à perspectiva metodológica que acabamos de esboçar. 
(2009, p. 691). 
 

Ainda segundo o autor, a concepção teórico-metodológica de Marx é 

extremamente funcional à pesquisa em Serviço Social. Seguindo tal 

concepção, o pesquisador deve ter uma visão ampla da dinâmica social, 

articulando seus conhecimentos sobre o modo de produção capitalista com as 

particularidades da sociedade brasileira; deve identificar as mediações entre o 

problema pesquisado e as expressões da “questão social”; e também deve 

possuir uma base teórica sólida, que permita uma apropriação crítica do 

conhecimento produzido acerca do problema pesquisado.  

Buscando compreender melhor os conceitos e categorias que 

influenciam diretamente o objeto de estudo, foi realizada a revisão bibliográfica 

acerca do tema, recorrendo aos autores do pensamento social brasileiro e da 

chamada “criminologia crítica”6, bem como a publicações acerca do tema feitas 

pelo Instituto Carioca de Criminologia, e outros trabalhos jurídicos.  

A pesquisa também se baseou na análise de dados estatísticos do 

sistema carcerário do Rio de Janeiro, na busca pela identificação do perfil 

sócio-educacional dos internos, e utilizando como fontes os dados fornecidos 

pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP) e Fundação Santa 

Cabrini (FSC). 

Assim, o presente trabalho foi dividido em três partes. O primeiro 

capítulo discorre sobre a perspectiva ontológica do trabalho, enquanto 

categoria fundante do ser social, bem como suas peculiaridades na dinâmica 

da acumulação capitalista, baseada na exploração do homem pelo homem. A 

contribuição da Reforma Protestante para a alteração do sentido do trabalho é 

analisada, ao exaltar a ética do trabalho, evidenciando como a burguesia 

incorpora tal discurso, a fim de consolidar seus mecanismos de exploração. A 

                                                            
6 Rompeu com a criminologia tradicional, negando os conceitos de condutas desviantes e prescindindo 
dos  estereótipos  legais,  passando  a  se  basear  nas  categorias  de  analise  do materialismo  histórico, 
entendendo que o crime não pode ser analisado fora do contexto geral da sociedade.  
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partir daí as particularidades do desenvolvimento do capitalismo no Brasil são 

brevemente descritas, com ênfase no processo de mercantilização da força de 

trabalho no país. Como uma dessas particularidades foi a persistência da 

escravidão, o processo de integração dos ex-escravos à economia de classes 

é abordada, destacando como eles não foram preparados para tal situação, 

sendo abandonados a própria sorte. A partir da abolição, a condição dos 

negros em relação aos demais trabalhadores livres era de igualdade jurídica. 

Porém, suas condições econômicas e sociais eram completamente distintas, 

dando origem ao “mito da democracia racial”, que permanece até os dias de 

hoje.  

No segundo capítulo, o processo de conformação do Estado brasileiro 

é abordado, evidenciando como ele foi marcado pela violência, cerceamento da 

fala e anulação do dissenso, frente às tentativas das classes dominadas de 

fazer política. Nesse contexto de contrarrevolução burguesa e diante do 

insucesso da classe trabalhadora em realizar uma “revolução dentro da 

ordem”, as políticas sociais (seguindo as recomendações dos organismos 

internacionais) sofrem grandes alterações, evidenciando o objetivo atribuído 

pelo Estado neoliberal de alívio (e controle) da extrema pobreza. E para os 

indivíduos que não se submetem a tais políticas, a resposta dada é a política 

criminal. Consequentemente, o processo de criminalização das práticas e 

relações que não são submetidas ao contrato é agravado, acarretando no 

grande aumento da população prisional, que revela, também, a seletividade 

penal do Estado, que é comprovada ao constatar o perfil predominante dos 

presos.  

A partir daí, o terceiro capítulo analisa a gênese das instituições 

carcerárias enquanto forma principal de punição – processo que se deu 

especificamente no capitalismo. As casas de trabalho passam a exercer a 

função de condicionar os desocupados à disciplina do trabalho, aprimorando 

seus métodos ao longo do tempo, culminando nos modelos norte-americanos 

da Filadélfia e de Alburn, que inspiraram a primeira prisão brasileira – a Casa 

de Correção do Rio de Janeiro. Porém, ao mesclar os dois modelos e 

apresentar diversas divergências em relação ao projeto original, a instituição 

tupiniquim se assemelhou a um Frankenstein, não conseguindo alcançar a 
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melhoria das condições sanitárias e de higiene, então prevista na Constituição. 

O trabalho foi instituído, tanto em obras públicas, como em oficinas no interior 

da unidade, mas seu objetivo, assim como o dos modelos originais, não era 

puramente econômico, mas sim de combater o ócio, transformando o 

vagabundo em um sujeito produtivo.  Assim, o trabalho prisional na atualidade 

passa a ser analisado, sendo gerenciado pela Fundação Santa Cabrini. Suas 

formas (intra e extramuros) são descritas, bem como a assistência educacional 

oferecida aos presos, tendo em vista que a baixa escolaridade e qualificação 

são os maiores entraves à inserção dos internos em atividades laborativas, 

tanto durante o cumprimento da pena, como no retorno à liberdade. Portanto, 

buscou-se compreender qual é a funcionalidade da prisão e do trabalho 

prisional para a economia capitalista, considerando não somente os benefícios 

oferecidos às empresas que contratam a força de trabalho dos presos, como o 

baixo custo, ausência de vínculos e garantia de disciplina, mas também 

determinantes mais recentes, como a privatização do sistema prisional via 

parceria público-privada e terceirização.  

Assim, é possível concluir que o crescente número de presos serve 

como mecanismo para otimizar a taxa de lucro não somente com seu trabalho, 

mas com sua própria manutenção, em conseqüência dos grandes gastos7 do 

estado com o tratamento penitenciário ao contratar serviços privados, como 

alimentação, ou fornecer concessões, como a administração das cantinas 

dentro dos presídios. Tal realidade justifica o agravamento do encarceramento, 

mesmo em um sistema totalmente falido, que não cumpre seu suposto objetivo 

de ressocializar e reeducar. 

 

 

                                                            
7 Em 2016, as despesas da SEAPRJ totalizaram R$ 996.150.315,38, um valor R$ 11.463.950,23 abaixo do 
previsto,  conforme  relatório  da  Secretaria  de  Fazenda.  Disponível  em: 
http://www.fazenda.rj.gov.br/cge/content/conn/UCMServer/path/Contribution%20Folders/contadoria/
relatoriosContabeis/relat_conta_gestao/2016/Volume%2014/14.16%20‐%20Anexo%2011%20‐
%20Comparativo%20da%20Despesa%20Autorizada%20com%20a%20Realizada.adm‐1.mes‐13.pdf?lve. 
Acesso em 01 dez. 2017.  
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1. AS PARTICULARIDADES DA FORMAÇÃO SOCIAL BRASILEIRA – A 
FORMAÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO 
 

Não é possível se ater a uma análise do sistema carcerário do estado 

do Rio de Janeiro sem antes contextualizá-la, retomando, ainda que 

brevemente, alguns conceitos do sistema econômico vigente, bem como de 

seu processo de desenvolvimento no Brasil e suas consequências, tendo em 

vista que os reflexos de tal processo ainda são evidentes nos dias de hoje.  

Assim, o primeiro capítulo resgata a característica ontológica do 

trabalho, enquanto categoria fundante do “ser social”, evidenciando sua 

alteração de sentido sob a ótica burguesa. A moral burguesa acerca do 

trabalho (a “ética do trabalho” ou “pedagogia do trabalho”) é abordada, 

mostrando a ressignificação que a atividade sofreu após a Reforma 

Protestante. Nesse sentido, destaca-se a atuação da burguesia ao adotar 

ideologias distintas (e até mesmo opostas) ao longo de sua história, segundo 

os seus interesses, como respostas reprodutivas às lutas sociais.   

A partir daí, o desenvolvimento do capitalismo no Brasil é descrito, e as 

particularidades da revolução burguesa no país: o processo de “modernização 

do arcaico” e “arcaização do moderno”, de acordo com Fernandes (2006). 

Diante de tais particularidades, a integração do escravo liberto à nova 

situação de classes é analisada, evidenciando que a transição para o trabalho 

livre ocorreu sem que ele tivesse acesso a medidas que o protegesse e o 

integrasse a esta nova realidade, sendo abandonado à própria sorte. A nova 

situação jurídica (de homem livre) não condizia com a sua real situação social e 

econômica, dando origem a o “mito da democracia racial”8.   

 

                                                            
8 O  conceito  de  “democracia  racial”  foi  apresentado  por  Gilberto  Freyre,  no  livro  intitulado  “Casa‐
Grande & Senzala.” Embora o sociólogo não  tenha utilizado estes  termos, defendia que no Brasil não 
havia  racismo ou discriminação  racial. Segundo ele, a “miscigenação que  largamente se praticou aqui 
corrigiu a distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre a casa‐grande e a mata 
tropical; entre a casa‐grande e a senzala. O que a monocultura  latifundiária e escravocrata realizou no 
sentido de aristocratização, extremando a sociedade brasileira em senhores e escravos, com uma rala e 
insignificante lambujem de gente livre sanduichada entre os extremos antagônicos, foi em grande parte 
contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação.” (FREYRE, 2003, p.46) 
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1.1. O trabalho sob a ótica burguesa 
 

Marx (1996) entende o trabalho como a interação do homem com a 

natureza, modificando-a a fim de obter respostas às suas necessidades. Ele 

não é apenas dispêndio de forças físicas e intelectuais, mas, sobretudo, um ato 

com finalidades conscientes que transforma a natureza. E ao mesmo tempo em 

que age sobre a natureza externa e a modifica, o homem transforma sua 

própria natureza. O trabalho aparece, portanto, como categoria fundante do 

“ser social”, diferenciando-o do ser natural (orgânico). Segundo o autor: 

Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e a 
abelha supera mais de um arquiteto ao construir sua colméia. Mas 
o que distingue o pior arquiteto da melhor abelha é que ele figura 
na mente sua construção antes de transformá-la em realidade. No 
fim do processo do trabalho aparece um resultado que já existia 
antes idealmente na imaginação do trabalhador. Ele não 
transforma apenas o material sobre o qual opera; ele imprime ao 
material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual 
constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem 
de subordinar sua vontade. E essa subordinação não é um ato 
fortuito. Além do esforço dos órgãos que trabalham, é mister a 
vontade adequada que se manifesta através da atenção durante 
todo o curso do trabalho. (Op. Cit., p. 298). 
 

O homem se humaniza através do trabalho. Sua capacidade de 

idealizar uma situação futura e se preparar para tal, de objetivar suas ações – a 

teleologia – é o que o difere dos outros animais. Por meio do trabalho é 

possível modificar a natureza para responder a uma necessidade anterior e, 

por este motivo, ele é imprescindível à reprodução da vida.  

Com o trabalho, portanto, dá-se ao mesmo tempo — 
ontologicamente — a possibilidade do seu desenvolvimento 
superior, do desenvolvimento dos homens que trabalham. Já por 
esse motivo, mas antes de mais nada porque se altera a 
adaptação passiva, meramente reativa, do processo de 
reprodução ao mundo circundante, porque esse mundo 
circundante é transformado de maneira consciente e ativa, o 
trabalho torna-se não simplesmente um fato no qual se expressa a 
nova peculiaridade do ser social, mas, ao contrário — 
precisamente no plano ontológico —, converte-se no modelo da 
nova forma do ser em seu conjunto. (LUKÁCS, 1978, p.6). 
 

A ação do homem, guiada por uma finalidade, opera uma 

transformação em um determinado objeto através dos instrumentos de trabalho 

– este é o processo de trabalho, que se finda no momento em que o produto é 

finalizado. O produto é, portanto, um material da natureza que foi modificado a 
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fim de atender a uma necessidade humana. Constitui um “valor de uso”9 e, 

considerando a sociedade capitalista, ao mesmo tempo é um “valor de troca”10. 

E essa dualidade presente na mercadoria reflete o duplo caráter do trabalho11. 

(Marx, 1996) 

Para que se estabeleça um valor de troca entre mercadorias, tendo em 

vista suas diferenças e especificidades, é necessário reduzi-las ao que lhes é 

comum. Os valores de uso – as características que as tornam úteis – devem 

ser abstraídos, restando apenas uma característica universal: a de ser produto 

do trabalho humano. (ibidem) 

Ao desaparecer o caráter útil dos produtos do trabalho, 
desaparece o caráter útil dos trabalhos neles representados, e 
desaparecem também, portanto, as diferentes formas concretas 
desses trabalhos, que deixam de diferenciar-se um do outro para 
reduzir-se em sua totalidade a igual trabalho humano, a trabalho 
humano abstrato. (ibidem, p. 168) 
 

Marx esclarece ainda que o que confere valor a um objeto (valor de 

uso) é o trabalho humano abstrato despendido durante sua produção, o tempo 

de trabalho homogeneizado, e o que define a grandeza do valor é a quantidade 

da “substância constituidora de valor”: o trabalho.  

Porém, o processo de trabalho sob o regime capitalista implica em dois 

fenômenos: o capitalista compra a força de trabalho, que exerce o controle 

sobre ele; consequentemente, o produto do trabalho pertence ao capitalista e 

não ao trabalhador, o produtor imediato. “O processo de trabalho é um 

processo que ocorre entre coisas que o capitalista comprou, entre coisas que 

lhe pertencem. O produto desse processo pertence-lhe do mesmo modo que o 

produto do processo de fermentação em sua adega.” (Op. Cit., p. 304) 

                                                            
9 “A  utilidade  de  uma  coisa  faz  dela  um  valor  de  uso.  Essa  utilidade,  porém,  não  paira  no  ar. 
‘’’Determinada pelas propriedades do corpo da mercadoria, ela não existe sem o mesmo. (...) O valor de 
uso realiza‐se somente no uso ou no consumo. Os valores de uso constituem o conteúdo material da 
riqueza, qualquer que seja a forma social desta.” (MARX, 1996, p. 166) 
10 “O valor de troca aparece, de início, como a relação quantitativa, a proporção na qual valores de uso 
de  uma  espécie  se  trocam  contra  valores  de  uso  de  outra  espécie,  uma  relação  que  muda 
constantemente no  tempo e no espaço. O  valor de  troca parece, portanto, algo  casual e puramente 
relativo; um valor de troca imanente, intrínseco à mercadoria”. (ibidem, p. 166) 
11 Todo  trabalho é, por um  lado, dispêndio de  força de  trabalho do homem no  sentido  fisiológico, e 
nessa qualidade de  trabalho humano  igual ou  trabalho humano abstrato gera o valor da mercadoria. 
Todo trabalho é, por outro lado, dispêndio de força de trabalho do homem sob forma especificamente 
adequada a um fim, e nessa qualidade de trabalho concreto útil produz valores de uso. (ibidem, p. 175) 
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Portanto, se por um lado o trabalho é um pressuposto da existência 

humana, em termos ontológicos, por outro lado, na sociedade capitalista, o 

trabalhador é “aprisionado” em função do trabalho abstrato, assalariado e 

alienado.  

A força de trabalho 12  se torna mercadoria essencial à produção 

capitalista, visto que ela é a única mercadoria capaz de gerar valor. Ao vender 

sua força de trabalho, o trabalhador recebe o equivalente a seu valor de troca13, 

porém, ao capitalista pertencem todos os valores de uso produzidos por esta 

mercadoria. E essa diferença entre o valor da força de trabalho e o valor 

produzido por ela (resultado do trabalho excedente apropriado pelo capitalista) 

é a mais-valia ou mais-valor14.  

Por esse motivo, Marx e Engels (2004) vão afirmar que a alienação 

tem origem na vida econômica. Ademais, quanto mais segmentada a produção, 

menor é o conhecimento desse trabalhador sobre a totalidade do que produziu, 

já que ele não domina o processo produtivo em sua integralidade. Quando 

esse produto vai para o mercado, se torna alheio à vontade, consciência e 

controle do produtor, que já não se reconhece no que produziu. A mercadoria 

adquire um "poder próprio" e se torna mais importante do que quem a produziu 

e sendo determinante na vida dos homens. Ela adquire valor maior do que o do 

próprio trabalhador e acaba se "humanizando", tendo em vista que ela está 

livre e em circulação, enquanto o trabalhador se torna "peça" da produção.  

As relações sociais passam a ser mediadas pela mercadoria dinheiro e 

ocorre a mercantilização das mesmas. Elas se tornam cada vez mais 

interessadas, com objetivo de ganho. Tudo pode ser vendido e comprado, e a 

cada dia surgem novas mercadorias para atender a novas necessidades, 

originadas “do estômago ou da fantasia”15.  

                                                            
12 “Por  força de  trabalho ou  capacidade de  trabalho entendemos o  conjunto das  faculdades  físicas e 
espirituais  que  existem  na  corporalidade,  na  personalidade  viva  de  um  homem  e  que  ele  põe  em 
movimento toda vez que produz valores de uso de qualquer espécie.” (MARX, 1996, p. 285) 
13 O salário recebido pelo trabalhador equivale ao mínimo necessário para sua subsistência. De acordo 
com Marx  (2004):  “A  taxa mais  baixa  e  unicamente  necessária  para  o  salário  é  a  subsistência  do 
trabalhador durante o trabalho, e ainda [o bastante] para que ele possa sustentar uma família e [para 
que] a raça dos trabalhadores não se extinga.” (p. 23) 
14 De acordo com a nova tradução de Rubens Enderle pela editora Boitempo, em 2013. 
15 (Marx, 1996). 
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Sobre o fetichismo da mercadoria, Marx (1996) vai afirmar que: 

O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, 
simplesmente no fato de que ela reflete aos homens as 
características sociais do seu próprio trabalho como 
características objetivas dos próprios produtos de trabalho, como 
propriedades naturais sociais dessas coisas e, por isso, também 
reflete a relação social dos produtores com o trabalho total como 
uma relação social existente fora deles, entre objetos. Por meio 
desse qüiproqüó os produtos do trabalho se tornam mercadorias, 
coisas físicas, metafísicas ou sociais. (...) É uma relação física 
entre coisas físicas. Porém, a forma mercadoria e a relação de 
valor dos produtos de trabalho, na qual ele se representa, não têm 
que ver absolutamente nada com sua natureza física e com as 
relações materiais que daí se originam. Não é mais nada que 
determinada relação social entre os próprios homens que para 
eles aqui assume a forma fantasmagórica de uma relação entre 
coisas. (p. 198). 

 

No capítulo XXIII de O Capital, Marx apresenta a “Lei Geral da 

Acumulação Capitalista”, explicitando a relação entre o acúmulo do capital e a 

situação da classe trabalhadora. Segundo ele, na medida e que aumentam o 

produto social, a capacidade de gerar riqueza e a produtividade do trabalho, 

também aumentam proporcionalmente a miséria, pobreza e desemprego. 

Cresce também a concorrência entre os capitalistas, na busca pela ampliação 

dos lucros e se utilizando do progresso técnico. Dessa forma, é possível que 

um mesmo trabalhador produza uma quantidade maior de mercadorias, 

diminuindo, portanto, a demanda por força de trabalho. Ou seja, quanto mais 

desenvolvida a capacidade produtiva, menos trabalhadores serão necessários 

ao processo de produção.  

Esse processo gera uma quantidade de trabalhadores excedentes, 

“supérfluos” ao capital, por não encontrarem local para vender sua força de 

trabalho. Tais trabalhadores ora são atraídos pelo capital, conseguindo um 

lugar no processo produtivo, ora são repelidos. Segundo Marx, no momento em 

que não faz parte do processo produtivo, em que está desocupado total ou 

parcialmente, todo trabalhador faz parte dessa superpopulação relativa (1996b, 

p. 270). A essa parcela dos trabalhadores ele denominou “exército industrial de 

reserva”. 

A grandeza proporcional do exército industrial de reserva cresce, 
portanto, com as potências da riqueza. Mas quanto maior esse 
exército de reserva em relação ao exército ativo de trabalhadores, 
tanto mais maciça a superpopulação consolidada, cuja miséria 
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está em razão inversa do suplício de seu trabalho. Quanto maior, 
finalmente, a camada lazarenta da classe trabalhadora e o 
exército industrial de reserva, tanto maior o pauperismo oficial. 
Essa é a lei absoluta geral, da acumulação capitalista. [grifo do 
autor] (Ibidem, p. 274) 
 

Ianni (1989) chama a atenção para um processo em curso na 

sociedade capitalista, que é a valorização do trabalho em detrimento a 

“preguiça”, ao “ócio”. O trabalho era beatificado por intelectuais, políticos e 

empresários. Para Rui Barbosa: 

O trabalho não é castigo: é a santificação das criaturas. Tudo o 
que nasce do trabalho, é bom. Tudo o que se amontoa pelo 
trabalho, é justo. Tudo o que se assenta no trabalho, é útil. Por 
isso, a riqueza, por isso o capital, que emanam do trabalho, são, 
como ele, providenciais. (apud IANNI, 1989, p. 152) 
 

E assim, os indivíduos que não seguem essa “ética do trabalho” ou a 

“pedagogia do trabalho” (ibidem) são criminalizados. Mas é preciso realizar um 

resgate histórico, ainda que breve, pra compreender a gênese de tal processo. 

O trabalho era considerado pelo catolicismo como punição para o 

pecado, com finalidade para caridade ou ainda como forma de evitar a preguiça 

e o ócio. Para a tradição judaica, também era considerado como castigo pelo 

pecado original, já que ao ser expulsos do Jardim do Éden, Adão foi 

condenado a ganhar o pão com o suor do seu próprio rosto, e Eva condenada 

a sentir as dores do parto. (Albornoz, 2002) 

No período renascentista16, as ideias católicas assemelhavam-se às 

greco-romanas, e o trabalho passou a ser considerado como um estímulo ao 

desenvolvimento do homem, sendo expressão de liberdade e de sua própria 

personalidade: o homem poderia ser o criador de sua atividade, e realizar a 

que desejasse.  

As nascentes relações capitalistas e o desenvolvimento da ciência 
e da técnica acarretam uma nova atitude com relação às 
atividades humanas vinculadas à transformação da natureza, as 
quais já não recaem – como na Antiguidade – sobre escravos, 
mas sobre homens livres. [...] já não se repele o trabalho como 
uma ocupação servil, às vezes ele é prestigiado. [...] Longe de 
escravizá-lo, o trabalho prático é condição necessária de sua 
liberdade. (ibidem, pp. 59) 
 

                                                            
16 Séculos XIV a XVI. 
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Porém, a partir da Reforma Protestante, tais concepções ganham uma 

nova roupagem. O trabalho [árduo] passa a ser considerado pelo cristianismo 

como o caminho para o êxito e a forma de servir e realizar a vontade de Deus. 

Mais que isso. Para Calvino, o trabalho estava ligado à predestinação: se estão 

predestinados a viver em abundância ou na privação, ainda assim, a vontade 

divina é que todos trabalhem. (ibidem) 

Para Lutero, o trabalho aparece como a base e a chave da vida. 
Embora continuando a afirmar que o trabalho era uma 
consequência da queda do homem, Lutero, repetindo São Paulo, 
acrescentava que todo aquele capacitado para trabalhar tinha o 
dever de fazê-lo. O ócio era uma evasão antinatural e perniciosa. 
Manter-se pelo trabalho é um modo de servir a Deus. A profissão 
torna-se uma vocação. O trabalho é o caminho religioso para a 
salvação. É visto como virtude e como obrigação ou compulsão. 
No cristianismo de Calvino, [...] o trabalho como virtude se associa 
estranhamente à ideia de predestinação. Se, pela preferência 
divina, alguns estão predestinados a ter êxitos, e outros, a ficar na 
miséria, contudo é vontade de Deus que todos trabalhem. (ibidem, 
p. 53) 
 

Porém, ainda no contexto da Reforma Protestante, ocorreu um 

movimento que frequentemente é relegado pela historiografia, e que deu 

origem ao conflito que ficou conhecido como Guerra dos Camponeses.  

Ao afixar as “95 teses” na porta de uma igreja e suscitar grandes 

polêmicas, Lutero atraiu a atenção dos príncipes alemães, interessados em se 

apoderar dos bens dos grandes eclesiásticos, e também do povo, que entendia 

algumas de suas afirmações como aspirações de justiça social, pois mesmo 

defendendo a importância do trabalho, o reformista também chamava atenção 

para a exploração17. Porém, tal expectativa não se concretizou. (Fo, Tomat, 

Malucelli, 2007) 

Lutero colocou uma poderosa ferramenta nas mãos do movimento 
plebeu traduzindo a Bíblia. (...) Os camponeses fizeram um largo 
uso desse instrumento contra os príncipes, a nobreza e o clero. 
Agora, Lutero voltava-a contra os camponeses, extraindo da Bíblia 
um verdadeiro hino a favor da ordem divinamente estabelecida. 
(ENGELS apud SANTOS, 2009, p. 38) 
 

Ao traduzir a Bíblia para o alemão, projeto ao qual se dedicou após ser 

excomungado pela igreja e banido pelo imperador (Fo, Tomat, Malucelli, 2007), 

                                                            
17 Como exemplo, observa‐se a declaração: "Aos pregadores cuidado. Serviço demais nas comunidades 
se aproxima da escravidão. A modernidade é responsável por isso." (Martin Lutero, Exortações de 1520‐
1529) 
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Lutero possibilitou o acesso de muitos indivíduos aos textos sagrados, em que 

se encontram posicionamentos incisivos, como exemplo: 

Advertência aos ricos opressores 
Ouçam agora vocês, ricos! Chorem e lamentem-se, tendo em vista 
a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e 
as traças corroeram suas roupas. O ouro e a prata de vocês 
enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês e 
como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes 
últimos dias. Vejam, o salário dos trabalhadores que ceifaram 
os seus campos, e que vocês retiveram com fraude, está 
clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos 
ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na 
terra, desfrutando prazeres, e fartaram-se de comida em dia de 
abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele 
ofereça resistência. (TIAGO 5.1-6; grifo nosso) 
 

Assim, os camponeses alemães que sofriam uma opressão crescente 

por décadas, se rebelaram contra o poder instituído, em 1525. E esta rebelião 

se diferiu das anteriores por contar com o apoio de reformadores. Embora 

Lutero não considerasse que algumas de suas afirmações tivessem conotação 

política, alguns reformistas contemporâneos a ele divergiam de tal postura. E 

foi o caso de Thomas Muntzer, ex-discípulo de Lutero. (Vanderline, 2014) 

Mesmo se não fosse considerada a liderança de Müntzer, essa 
nova rebelião tinha um tom religioso. No documento conhecido 
como “Doze artigos”, os camponeses apresentavam várias 
demandas econômicas, mas outras eram de cunho 
eminentemente religiosas. Tratavam de baseá-las todas nas 
Escrituras, e seu último artigo declarava que, caso fosse provado 
que algum de seus pedidos era contrário às Escrituras, ele poderia 
ser retirado. Alguns dos itens apresentados pelos camponeses 
reivindicavam a livre escolha dos pastores, diminuição dos 
impostos sobre a terra, utilização dos impostos anteriormente 
pagos à Igreja em benefício das comunidades, abolição da 
servidão e liberdade para caçar nas grandes florestas 
pertencentes à nobreza. (ibidem, p. 12) 
 

Muntzer, um dos ícones do movimento anabatista18, foi um pastor da 

Saxônia que, por acreditar que a igreja estava sempre ao lado dos ricos e 

poderosos, entrou em conflito com Lutero e foi afastado de sua Paróquia em 

1521. Com seu talento de orador e utilizando uma linguagem simples, 

acessível a todos, uniu-se à rebelião dos camponeses da Suábia, redigindo o 

                                                            
18 Movimento  de  cristãos  que  recebeu  este  nome  por  não  concordar  com  o  batismo  de  crianças, 
entendendo que o mesmo só deveria ser realizado em adultos conscientes de sua escolha. Alguns deles 
também  pretendiam  viver  em  comunidades  pacíficas,  praticando  a  comunhão  de  bens.  (Fo,  Tomat, 
Malucelli, 2007) 
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documento intitulado “Doze artigos”, 19  que expressava as exigências dos 

camponeses, que poderiam se resumir em Omnia sunt communia, ou seja,  

tudo é de todos. (Santos, 2009b) 

Ao inteirar-se das reivindicações camponesas, Lutero considerou-as 

justas, reportando-se aos príncipes. Porém, quando a rebelião, conhecida 

como Guerra dos Camponeses, realmente tomou forma, e os insurgentes se 

armaram, Lutero tentou dissuadi-los 20 . Sem sucesso, incentivou que os 

príncipes tomassem medidas repressivas 21 . A rebelião foi violentamente 

sufocada, resultando na morte de aproximadamente 100.000 camponeses, 

mesmo com o pedido de misericórdia aos vencidos feito por Lutero aos 

príncipes. A derrocada aconteceu na Batalha de Frankenhausen, em 15 de 

maio de 1525, onde Muntzer foi preso, torturado e morto.  Os camponeses que 

sobreviveram voltaram ao catolicismo ou se tornaram anabatistas 22 . 

(Vanderline, 2014) 

Abominado por católicos e luteranos desde então, Muntzer foi 

retratado, a partir daí, como fanático responsável pela morte de milhares de 

alemães. Somente no século XIX um teórico se dispôs a resgatar a figura do 

líder anabatista. Friedrich Engels, em sua obra intitulada A Guerra dos 

Camponeses Alemães, dá início a uma interpretação marxista acerca de 

Muntzer, retratando-o como herói popular alemão que lutava pelos oprimidos. 

(Santos, 2009b) 

                                                            
19 1. As comunidades terão poder para escolher um pastor e conferir se de fato prega e vive conforme o 
Evangelho. 2. Rejeição de novas contribuições para o senhorio. 3. Abolição da servidão dos camponeses. 
4. Liberdade de caça e pesca. 5. Livre utilização da madeira para todos. 6. Supressão de novas servidões. 
7. Nenhum  encargo  ilegítimo  pelo  senhorio.  8.  Supressão  dos  juros  insuportáveis  sobre  as  terras.  9. 
Garantia  de  tratamento  justo  perante  tribunal,  não  com  arbitrariedade  ou mercê.  10. Nada  de  leis 
arbitrárias segundo "direito novo" e sim validade do direito antigo. 11. Relvados e campos permanecem 
domínio público. 12. Em caso de morte, uma propriedade não reverterá ao senhorio, mas será mantido 
para viúva e órfãos. 
20 Através de um de seus escritos intitulado “Exortação à Paz: Resposta aos Doze artigos do Campesinato 
da Suábia” 
21  “Lutero,  depois  de  tentar  inutilmente  uma  mediação,  escreveu  o  tratado  Contra  os  bandos 
arruaceiros e assassinos dos camponeses, uma espécie de carta aberta aos príncipes alemães pedindo 
para conter os rebeldes. ‘Esta é a época da ira e da espada, não a da graça [...] Por isso, caros senhores 
[...] matem, esganem, estrangulem quem puderem [...] e se alguém julgar tudo isso duro demais, pense 
que a sedição é  insuportável e que a cada momento é preciso esperar a catástrofe do mundo.’”  (FO, 
TOMAT, MALUCELLI, 2007, p. 163) 
22  Os  grupos  anabatistas  acabaram  emigrando  para  a  América  em  busca  de  refúgio  contra  as 
perseguições. (Fo, Tomat, Malucelli, 2007), 
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De acordo com Lowy (1998), a revolta dos camponeses e a figura de 

Müntzer despertaram um fascínio em Engels. Ele analisou a Reforma 

Protestante e a crise religiosa na Alemanha a partir da luta de classes, 

evidenciando os três campos envolvidos nas disputas político-religiosas: o 

grupo católico (conservador), representado pelo Império, por parte dos 

príncipes, pela nobreza e pelo patriciado; o grupo reformista luterano burguês 

moderado, que representava os proprietários de oposição, a pequena nobreza, 

a burguesia e até mesmo um partido de príncipes, interessados nos bens que 

poderiam ser confiscados da Igreja; e os camponeses e plebeus 

revolucionários, que encontraram em Muntzer seu melhor representante. Suas 

ideias foram caracterizadas como "quase-comunistas" e "religiosas 

revolucionárias": 

Sua doutrina política correspondia exatamente a esta concepção 
religiosa revolucionária e superava as relações sociais e políticas 
vigentes, assim como sua teologia superava as concepções 
religiosas da época [...] Este programa — que era menos a síntese 
das reivindicações do plebeus da época e mais uma genial 
antecipação das condições de emancipação dos elementos 
proletários que se encontravam em estado rudimentar entre estes 
plebeus — exigia a instauração imediata na terra do Reino de 
Deus, do reinado milenar dos profetas, mediante o retorno da 
Igreja à sua origem e a supressão de todas as instituições que 
estivessem em contradição com esta Igreja, supostamente 
primitiva, mas, na realidade, completamente nova. Para Münzer, o 
reinado de Deus nada mais era que urna sociedade na qual não 
haveria mais nenhuma diferença de classes, nenhuma 
propriedade privada ou nenhum poder de Estado estrangeiro, 
autônomo, em oposição aos membros da sociedade. (ENGELS 
apud LOWY, 1998, p. 164) 
 

Engels também analisou a relação entre o calvinismo e a burguesia, 

afirmando que o primeiro destacou o cunho burguês da Reforma, confirmando, 

na revolução inglesa 23 , ser o disfarce religioso dos interesses burgueses. 

(Lowy, 1998) 

Onde Lutero fracassou, Calvino venceu. O dogma calvinista 
satisfazia as necessidades da burguesia mais avançada da época. 
Sua doutrina da predestinação era a expressão religiosa do fato 
de que, no mundo comercial da concorrência, o sucesso e o 
insucesso não dependem nem da atividade, nem da habilidade do 
homem, mas de circunstâncias alheias ao seu controle. Estas 
circunstâncias não dependem nem de quem quer, nem de quem 
trabalha; estão à mercê de poderes econômicos superiores e 
desconhecidos... (ENGELS apud LOWY, 1998, p. 166) 

                                                            
23 Século XVII.  
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Fica evidente o processo de reformulação da ideologia burguesa ao 

longo da história, segundo os interesses da classe, então, em ascensão.   

Lafargue (1999) destaca que: 

A burguesia, quando lutava contra a nobreza, apoiada pelo clero 
arvorou o livre exame e o ateísmo; mas, triunfante, mudou de tom 
e de comportamento e hoje conta apoiar na religião a sua 
supremacia econômica e política. Nos séculos XV e XVI, tinha 
alegremente retomado a tradição pagã e glorificava a carne e suas 
paixões, que eram reprovadas pelo cristianismo; atualmente, 
cumulada de bens e de prazeres, renega os ensinamentos dos 
seus pensadores, os Rabelais, os Diderot, e prega a abstinência 
aos assalariados. (op. cit., p. 4) 

 
Ainda segundo o autor, a moral capitalista (burguesa) instituída é uma 

reprodução lastimável da moral cristã, que arruína o trabalhador, tomando 

como ideal a redução do produtor ao mínimo reduzido de suas necessidades, 

privando-o de suas alegrias e paixões, transformando-o em máquina que 

trabalha sem trégua. O revolucionário franco-cubano classifica como “loucura” 

o sentimento que se difundiu nas classes operárias na passagem do século 

XIX para o século XX: o amor ao trabalho.  

A moral burguesa acerca do trabalho adquire, novamente, nova 

roupagem na contemporaneidade. As visões renascentistas ou protestantes já 

não vigoram. Foram substituídas por novas visões. Segundo Albornoz (2002), 

para as massas trabalhadoras, a partir do século XX, o trabalho tem um caráter 

desagradável. A alegria do trabalho criador é restrita a poucos, pois a maioria 

dos trabalhadores não sente uma vontade obstinada a trabalhar. A autora, 

analisando Herbert Marcusse, afirma que:   

Os novos controles sociais criam nas massas, através da 
propaganda veiculada pelos meios de comunicação, uma carência 
irresistível para a produção e o consumo do supérfluo. O trabalho 
entorpecedor, como cachaça para esquecer a falta de reais 
liberdades, se torna necessário mesmo ali onde não mais existe a 
necessidade real do trabalho, onde já há superprodução de 
riquezas. Por isto se tornam cada vez mais necessários modos de 
lazer também entorpecedores, que dourem a pílula e ajudem a 
conformar-se com liberdades decepcionantes, como a de uma 
imprensa livre que se autocensura para se manter bem com os 
anunciantes ou a opinião pública predominante; ou com a 
pequena liberdade de escolher na estante do supermercado entre 
diversas marcas de engenhocas eletrodomésticas. (op. cit., p. 75) 
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Assim, o trabalhador se ocupa cada vez mais em trabalhar em prol de 

sua subsistência ou da ampliação do seu consumo, ainda que supérfluo. E, 

consequentemente, aumenta a demanda por lazer que ajude a tolerar a 

realidade alienante.  

Assim, o trabalho hoje não seria só alienante porque o esforço 
alienado imbeciliza e reduz a capacidade de opor-se ao sistema e 
superá-Io. O produto do trabalho e o seu consumo escravizam; 
terminam o processo de alienação e cooptação do indivíduo, que 
não pode mais se destacar e opor. O trabalho torna-se necessário 
porque o produto é visto corno tal; e assim se fecha o círculo da 
nova dominação. (ibidem, p. 77) 
 

 

1.2. O processo de mercantilização da força de trabalho no Brasil 
 
Para se manter e se desenvolver, o capitalismo demanda novas forças 

produtivas materiais do trabalho constantemente, e para isso, se estende e cria 

vínculos em âmbito mundial.  

A burguesia não pode existir sem revolucionar continuamente os 
instrumentos de produção, e por conseguinte as relações de 
produção, portanto todo o conjunto das  relações sociais. A 
conservação inalterada do antigo modo de produção era, ao 
contrário, a primeira condição de existência de todas as classes 
industriais anteriores. A contínua revolução da produção, o abalo 
constante de todas as condições sociais, a incerteza e a agitação 
eternos distinguem a época burguesa de todas as precedentes. 
Todas as relações fixas e cristalizadas, com o seu séquito de 
crenças e opiniões tornadas veneráveis pelo tempo, são 
dissolvidas, e as novas envelhecem antes mesmo de se 
consolidarem. Tudo o que é sólido e estável volatiliza, tudo o que 
é sagrado é profanado, e os homens são finalmente obrigados a 
encarar com sobriedade e sem ilusões sua posição na vida, suas 
ligações recíprocas. 
A necessidade de mercados cada vez mais extensos para seus 
produtos impele a burguesia para todo o globo terrestre. Ela deve 
estabelecer-se em toda a parte, instalar-se em toda a parte, criar 
vínculos em toda a parte. (MARX e ENGELS, 2004, pp. 48) 
 

O processo de evolução e desenvolvimento do capitalismo precisa ser 

compreendido no contexto econômico, social e político em que está inserido, 

ou seja, as particularidades da formação social do país em questão devem ser 

consideradas ao concentrarmos a análise sobre ele.  

De acordo com Fernandes (1975), o capitalismo não se desenvolve 

segundo um único padrão e está sujeito a diversas variáveis, de acordo com os 
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interesses estamentais ou de classe abarcados pelo processo de 

desenvolvimento. No caso brasileiro, tal desenvolvimento se deu de forma 

dependente, diferindo dos países centrais ou hegemônicos.  

Isto está intimamente ligado a “Lei do Desenvolvimento Desigual e 

Combinado” da sociedade que se “refere às distintas proporções no 

crescimento da vida social (...) à correlação concreta destes fatores 

desigualmente desenvolvidos no processo histórico”. (NOVACK, 1988, p. 9)  

O capitalismo é um sistema econômico mundial. Nos últimos cinco 
séculos se desenvolveu de país a país, de continente a 
continente, e passou através das fases sucessivas do capitalismo 
comercial, industrial, financeiro e capitalismo estatal monopolista. 
Cada país, mesmo que atrasado, foi levado à estrutura das 
relações capitalistas e se viu sujeito às suas leis de 
funcionamento. Enquanto cada nação entrou na divisão 
internacional do trabalho sobre a base do mercado mundial 
capitalista, cada uma participou de forma peculiar e em grau 
diferente na expressão e expansão do capitalismo, e jogou 
diferente papel nas distintas etapas de seu desenvolvimento. 
(NOVACK, 1988, P. 33-34) 
 

As diferenças no desenvolvimento do capitalismo nos países centrais e 

periféricos estão relacionadas, sendo duas faces de um mesmo processo. 

Sendo assim, a condição de dependência dos países periféricos é resultado e, 

ao mesmo tempo, contribui para o desenvolvimento dos países centrais. 

(ibidem) 

Assim, em função do desenvolvimento desigual e combinado, como a 

associação de elementos “arcaicos” e “modernos” dos países periféricos, 

Fernandes (1968) constrói o conceito de capitalismo dependente. Trata-se de 

uma forma específica do capitalismo em uma de suas fases de 

desenvolvimento – o capitalismo monopolista.     

Sob o capitalismo dependente, a persistência de formas 
econômicas arcaicas não é uma função secundária e suplementar. 
A exploração dessas formas, e sua combinação com outras, mais 
ou menos modernas e até ultramodernas, fazem parte do ‘cálculo 
capitalista’ do agente econômico privilegiado. (FERNANDES, 
1968, p. 65) 
 

Porém, esta relação de dependência não é consequência exclusiva da 

dominação externa, mas sim uma articulação entre as economias hegemônicas 

e as dependentes. Assim, Fernandes (1968) analisa a forma de integração do 
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país à economia internacional, que foi subordinada aos interesses dos países 

imperialistas. Porém, esta relação de subordinação não foi imposta, mas sim 

vinculada ao interesse da burguesia local em reproduzir, internamente, a 

relação de dominação. Para limitar a organização e participação da classe 

trabalhadora e garantir a manutenção de seus interesses, a burguesia 

brasileira associa-se à burguesia internacional, o que Fernandes (1975) 

caracterizou como “padrão compósito de hegemonia burguesa”.  

Por isso tal padrão de hegemonia burguesa anima uma 
racionalidade extremamente conservadora, na qual prevalece o 
intento de proteger a ordem, a propriedade individual, a iniciativa 
privada, a livre empresa e a associação dependente, vistas como 
fins instrumentais para a perpetuação do superprivilegiamento 
econômico, sociocultural e político. (ibidem, p. 108) 
 

Ainda segundo Fernandes (op. cit.), a questão não se trata de distinguir 

a burguesia nacional da burguesia internacional, pois o problema não é a 

existência de duas burguesias, mas sim de uma hegemonia burguesa que é 

duplamente composta.  

Lima (2017) destaca que a burguesia brasileira não pode ser 

considerada “fraca”, tendo em vista o grau de autonomia relativa que possui 

para negociar as condições de dependência pactuada com os países centrais. 

Ela detém o poder econômico, social e político, controla a máquina estatal e 

conta com auxílio externo para atualizar as formas de socialização, cooptação, 

opressão e repressão intrínsecos à dominação burguesa.  

Assim, o desenvolvimento no capitalismo dependente preserva a 

prevalência do mercado, associada à intervenção reguladora do Estado, 

seguindo as diretrizes dos países imperialistas e com a condução interna da 

burguesia brasileira. Segundo Lima (op. Cit.): 

Este processo evidencia que, de fato, os países imperialistas 
investem no desenvolvimento do capitalismo nos países capitalistas 
dependentes, desde que eles cresçam nos marcos do padrão dual 
de expropriação do excedente econômico, isto é, pela apropriação 
privada da riqueza socialmente produzida, tanto pela burguesia 
brasileira, como pela burguesia internacional, duas faces de um 
mesmo projeto burguês de sociabilidade. (p. 94, grifo nosso) 
 

A acumulação do capital beneficia, ao mesmo tempo, tanto os 

capitalistas hegemônicos quanto os dependentes. Estes últimos não são 
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compelidos a repartir os excedentes com os primeiros, embora estejam 

sujeitos, realmente, a cessão permanente de suas riquezas, o que impede que 

o agente econômico privilegiado tenha o monopólio de tal excedente. Porém, a 

relação de dominação externa se reproduz na dominação interna, traduzida na 

exploração e dominação da classe trabalhadora, garantindo os privilégios e a 

divisão do excedente. (LIMOEIRO-CARDOSO, 1997) 

Os países dependentes de origem colonial, com suas “arcaicas” 

estruturas econômicas, sociais e políticas, não sofrem grandes transformações 

em tais esferas. Do contrário, elas são mantidas e apenas adaptadas 

superficialmente às novas exigências postas pelo capitalismo. 

Nas “sociedades nacionais” dependentes, de origem colonial, o 
capitalismo é introduzido antes da constituição da ordem social 
competitiva. Ele se defronta com estruturas econômicas, sociais e 
políticas elaboradas sob o regime colonial, apenas parcial e 
superficialmente ajustada aos padrões capitalistas de vida 
econômica. Na fase de ruptura do regime colonial, tais estruturas 
alimentam e tornam possível a adaptação aos dinamismos 
econômicos do mercado mundial, que na realidade desencadeiam 
e condicionam a transição, e servem de base à gradual formação 
de uma economia nacional “independente”. (FERNANDES, 2006, 
p. 179) 
 

Os países latino-americanos não puderam impedir sua incorporação 

dependente ao espaço econômico, cultural e político dos países hegemônicos. 

Assim, a absorção de certa forma de organização capitalista da economia se 

dava em função de uma mudança na dinâmica do capitalismo na Europa e nos 

Estados Unidos. Entretanto, as organizações aristocráticas, oligárquicas ou 

plutocráticas da sociedade concentravam perpetuamente a riqueza, o prestígio 

social e o poder, excluindo permanentemente o povo. (FERNANDES, 1975) 

O Brasil apresenta o tipo mais complexo de capitalismo dependente, se 

comparado a outros países da América Latina, conjugando aspectos mais 

“arcaicos” e mais “modernos” de estratificação social. Para analisar o processo 

de desenvolvimento do capitalismo no país, é necessário considerar que a 

sociedade nacional teve origem como parte da expansão do mundo ocidental e 

do papel que os portugueses desenvolveram no processo. A “colonização” 

coincidiu com a crise do mundo medieval, e pressupunha a renovação do 
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regime estamental, através da associação entre grande plantação, trabalho 

escravo e expropriação colonial. (FERNANDES, 1968)  

As estruturas econômicas, sociais e políticas coloniais não apenas 

deram forma à sociedade nacional que se seguiu, mas também delimitou as 

proporções e o alcance dos dinamismos econômicos absorvidos do mercado 

mundial. Tais estruturas se mostraram flexíveis, ao se adaptar rapidamente à 

dinâmica de importação e exportação, controladas economicamente por um 

centro hegemônico externo e politicamente de forma interna. Ao mesmo tempo 

se mostraram inflexíveis em relação à absorção de dinamismos econômicos 

indispensáveis ao desenvolvimento interno do capitalismo, sendo condicionado 

pela velocidade com que as estruturas coloniais eram superadas. 

(FERNANDES, 2006) 

O grau de resistência encontrada pode ser avaliado pela posição 
que a Inglaterra se viu forçada a tomar no combate à escravidão e 
ao tráfico, bem como pelos conflitos daí decorrentes. A seleção 
das influencias dinâmicas do mercado mundial seguiu, portanto, 
uma linha relativamente rígida, em grande parte determinada 
pelos interesses econômicos da aristocracia agrária. (ibidem, p. 
180) 
 

A ordem social escravocrata e senhorial, portanto, não respondeu 

prontamente aos requisitos para o desenvolvimento do capitalismo. E mesmo 

quando tais requisitos eram atendidos, isto se dava de forma parcial ou até 

ineficaz, e sempre sujeito aos interesses dos estamentos senhoriais. (ibidem) 

Ademais, o desenvolvimento interno do capitalismo se deu de forma 

lenta e gradual, na medida em que a estrutura escravocrata se dissolvia, 

possibilitando a reorganização das estruturas de produção. Porém, nem todos 

os limites postos a tal desenvolvimento eram fruto de resistência dos 

estamentos senhoriais, mas da própria condição de economia capitalista 

dependente de origem colonial, “periférica” e “marginal”. (ibidem) 

As revoluções burguesas de via prussiana ocorreram de forma 

particular. A debilidade das burguesias que as impulsionaram culminou na 

perda do poder revolucionário, tendo em vista que foram forçadas a 

conciliações com setores conservadores da sociedade. Assim, a fragilidade do 

reconhecimento do regime de classes no Brasil e seu traço ultra-elitista 
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prejudicaram o êxito da luta de classes como motor da revolução nacional e 

democrática.  

Não herdamos de um mundo feudal em crise a argamassa para a 
construção de uma nova sociedade. Um ponto de partida tosco 
expunha burgueses e proletários a uma luta sem quartel, que deita 
raízes no escravismo colonial e no escravismo moderno, na qual 
eles se empenham antes de possuírem identidades próprias, 
movidos pelas estruturas e pelos dinamismos de um modo de 
produção que iria crescer e, aos poucos, impor as premissas 
históricas de sua existência e desenvolvimento (ou seja, o 
contrato, a sociedade civil, o Estado burguês etc. (FERNANDES, 
1985, p. 42) 
 

A formação do Estado nacional independente se deu sem que 

ocorressem transformações na organização econômica ou social, ou seja, sem 

uma ruptura com o regime estamental. Assim, os laços coloniais apenas se 

alteraram de jurídico-políticos para puramente econômicos. (Fernandes, 1968)  

No entanto, esse processo histórico-social, que vinculou o destino 
da Nação emergente ao neocolonialismo, provocou 
consequências de enorme monta para a estruturação e a evolução 
do capitalismo dentro do país. Em um nível, como revolução 
política, ele culminou na eliminação das formas preexistentes de 
expropriação colonial, de fundamento “legal”; na reorganização do 
fluxo interno do excedente econômico, o qual deixou de ser 
estritamente regulado a partir de fora; e na transferência de poder 
político institucionalizado para as elites nativas (ou seja, as elites 
dos estamentos senhoriais). No nível econômico, ele não teve o 
mesmo sentido revolucionário. As estruturas sociais e econômicas 
do mundo colonial ficaram intactas, como condição mesma, seja 
para o controle do poder pelas elites senhoriais nativas, seja por 
causa das necessidades do mercado mundial, em relação ao qual 
a economia tropical preenchia uma função especializada, de 
natureza heteronômica. (FERNANDES, 1968, p. 22) 
 

Portanto, a ruptura com o antigo sistema colonial não representou 

independência econômica, visto que a ausência de riquezas que pudessem 

viabilizar seu ingresso no mercado mundial e estruturas internacionais de poder 

contribuiu para uma forma de desenvolvimento distinta dos países centrais. 

(ibidem) 

Assim, o Brasil, livre politicamente, mas economicamente dependente, 

não evoluiu para o capitalismo em função de estruturas socioeconômicas 

associadas à exportação de produtos primários. A economia só adquiriu caráter 

capitalista ao romper com o antigo sistema colonial, mas mantendo as funções 

extracapitalistas e sua organização (poder econômico, social e político dos 
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grandes proprietários rurais), mesmo com o “fim” da escravidão e 

universalização do trabalho livre. (ibidem)  

A modernização que passou a ocorrer representou uma europeização, 

mas não se tratando da reprodução da evolução do capitalismo na Europa. Ela 

operou grande avanço em diversas esferas da vida social, mas, sobretudo, 

representou uma europeização das aspirações das elites, ajustando seus 

interesses às estruturas requeridas pelo capitalismo, em âmbito econômico, 

social e jurídico-político. (ibidem) 

Sob o capitalismo dependente, o sistema econômico se integra de 

forma distinta do capitalismo avançado, equilibrando estruturas econômicas em 

diferentes estágios de evolução e também não exprime equilíbrio articulado do 

todo, mas o conjunto de tendências que regulam situações econômicas em 

bases capitalistas. Além disso, grande parte do excedente econômico provém 

da exportação de produtos do setor primário, direcionada pela procura externa, 

produzidos com técnicas anacrônicas e agregando formas heterogêneas de 

produção. Evidencia-se, como parte integrante do capitalismo dependente, o 

aspecto “arcaico” da economia interna. A combinação entre economia de 

subsistência e produção para exportação tende a transferir a pressão para o 

trabalhador, intensificando a exploração do trabalho. (FERNANDES, 1968)  

Ainda segundo Fernandes (1968), tais formas heterogêneas de 

produção, bem como seus efeitos para o desenvolvimento regional, podem 

levar a interpretações dualistas e equivocadas – a ideia de dois Brasis. Essa 

realidade, porém, atende a determinada função da economia mundial, e 

possibilita a exploração da força de trabalho em limites extremos em base 

anticapitalistas, semicapitalistas e capitalistas. 

O agente econômico “arcaico” exerce funções específicas, de acordo 

com sua posição no sistema econômico. Ao exportar o excedente econômico e 

alimentar o mercado interno (de forma limitada), atua como elo com o setor 

“moderno”. Portanto, ainda que ocorra um crescimento econômico, ele não é 

traduzido em autonomia ou independência, pois “tanto o setor arcaico mantém, 

cronicamente, sua dependência diante do capital externo, quanto o setor 
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moderno surge em um clima de associação indireta com esse capital.” (ibidem, 

p. 66) 

Assim, o processo de modernização brasileiro, marcado pela 

“modernização do arcaico” e “arcaização do moderno”, pela conglomeração de 

formas heterogêneas de produção, representa a materialização da “Lei do 

Desenvolvimento Desigual e Combinado” da sociedade. Somente “o 

capitalismo dependente permite e requer tal combinação do “moderno” com o 

“arcaico”, uma descolonização mínima, com uma modernização máxima.” 

(FERNANDES, 2006, p. 209) 

É possível constatar que o desenvolvimento urbano, seguindo a lógica 

do desenvolvimento capitalista, ocorreu paulatinamente e em ritmo desigual. O 

processo de modernização ainda conservou estruturas “arcaicas” que 

remetiam, em vários aspectos, ao antigo regime, o que caracterizou, segundo 

Fernandes (1968), a “condição colonial permanente”. 

Está claro que essa condição se altera continuamente: primeiro, 
se prende ao antigo sistema colonial; depois se associa ao tipo de 
colonialismo criado pelo imperialismo das primeiras grandes 
potências mundiais; na atualidade, vincula-se aos efeitos do 
capitalismo monopolista na integração da economia internacional. 
Ela se redefine no curso da história, mas de tal modo que a 
posição heteronômica da economia do país, em sua estrutura e 
funcionamento, mantém-se constante. O que varia, porque 
depende da calibração dos fatores externos envolvidos, é a 
natureza do nexo da dependência, a polarização de hegemonia e 
o poder de determinação do núcleo dominante. (ibidem, p. 26) 

 
 

1.3. Integração do negro no Brasil e a formação do mercado de trabalho 
 

Um grande retrato do que foi abordado até aqui foi o liberalismo 

convivendo com a persistência da escravidão. Ao mesmo tempo em que a 

estrutura social era adaptada à integração ao mercado mundial e ao 

desenvolvimento interno do capitalismo, a escravidão e a dominação senhorial 

permaneceram intocadas por um longo período. E o nascimento do trabalho 

livre não significou uma ruptura com essa lógica, do contrário: assemelhava-se 

a um prolongamento do trabalho escravo, sendo “pura decorrência das 

incompatibilidades existentes entre trabalho escravo e trabalho livre, mercado 
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colonial e mercado capitalista, produção colonial e produção capitalista”. 

(FERNANDES, 2006, p. 228) 

As relações de trabalho de origem colonial serviram de suporte ao 
tipo de acumulação originária de capital que iria alimentar a 
eclosão do mercado capitalista moderno, a inclusão direta do 
mercado mundial e o esquema de produção-exportação-
importação que ambos pressupunham. No período em que a 
revolução comercial acelera a modernização interna, as relações 
de trabalho de origem colonial passaram a ser um entrave à 
expansão interna do mercado, que tinha de afetar 
necessariamente a mercantilização do trabalho. Então, relações 
de trabalho pré-capitalistas só se mantêm nas áreas da economia 
nacional que redefinem sua condição neocolonial a partir de 
dent4ro, embora o padrão de acumulação repartida do excedente 
econômico impusesse, de forma universal, uma forte depressão 
relativa na remuneração do trabalho (envolve, portanto, a 
combinação do trabalho assalariado com compensações pré-
capitalistas). (FERNANDES, 1975, p. 62) 
 

Assim, o escravo liberto, bem como outras camadas da população, não 

conseguiu assimilar a lógica do trabalho livre, da mercantilização do trabalho. 

Esta última era considerada como a “mercantilização da pessoa” do 

trabalhador – um prolongamento da condição de escravo, como se fosse 

impossível separar o trabalho, enquanto mercadoria, do próprio indivíduo. Tal 

diferenciação só iria se consolidar sob a Primeira República. (ibidem)  

Segundo Fernandes (1965), a transição para o trabalho livre ocorreu 

sem que o escravo liberto tivesse acesso a medidas que o protegessem e o 

integrasse à nova realidade, baseada no trabalho assalariado. A 

responsabilidade por seu sustento e segurança, bem como de seus 

dependentes, foi retirada de seus senhores e transferida, repentinamente, a ele 

próprio, sem que dispusesse das condições necessárias para arcar com tal 

responsabilidade.  

Doutro lado, as deformações introduzidas em suas pessoas pela 
escravidão limitavam sua capacidade de ajustamento à vida 
urbana, sob regime capitalista, impedindo-os de tirar algum 
proveito relevante e durador, em escala grupal, das oportunidades 
novas. Como não se manifestou nenhuma impulsão coletiva que 
induzisse os brancos a discernir a necessidade, a legitimidade e a 
urgência de reparações sociais para proteger o negro (como 
pessoa e como grupo) nessa fase de transição, viver na cidade 
pressupunha, para ele, condenar-se a uma existência ambígua e 
marginal. (ibidem, p. 5) 
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Portanto, ao escravo liberto coube a tarefa de se transformar a fim de 

adaptar-se, por conta própria, às exigências da nova realidade, enquanto 

trabalhador livre.  

Conforme o crescimento econômico urbano aumentava, no fim do 

século XIX, as oportunidades de trabalho no artesanato e pequeno comércio, 

que antes chegaram a ser uma alternativa para o escravo liberto, passam a ser 

ocupadas pelos brancos, notadamente os imigrantes europeus. Ao negro 

restaram as tarefas tidas como brutas e degradantes. Essa competição foi 

devastadora e desleal. Enquanto os imigrantes conseguiam “ascender 

socialmente”, através da melhora progressiva de posto de trabalho, os negros 

eram obrigados a disputar oportunidades notadamente inferiores com “‘os que 

não serviam para outra coisa’ ou ‘estavam começando bem por baixo’”. 

(FERNANDES, 1965, p. 10) 

A presença de um imigrante, considerado “agente natural do trabalho 

livre” e “grande esperança nacional do progresso por saltos”, já 

desconsiderava, automaticamente, a intenção do negro em disputar a mesma 

oportunidade de trabalho. Para os brancos, os negros “não tinham ambição”, e 

por esse motivo não encaravam os desafios e dificuldades que os imigrantes 

europeus se dispunham a enfrentar. (ibidem) 

Diante do negro e do mulato abrem-se duas escolhas 
irremediáveis, sem alternativas. Vedado o caminho da 
classificação econômica e social pela proletarização, restava-lhes 
aceitar a incorporação gradual à escória do operariado urbano em 
crescimento ou abater-se penosamente, procurando o ócio 
dissimulado, na vagabundagem sistemática ou na criminalidade 
fortuita meios para salvar as aparências e a dignidade de HOMEM 
LIVRE. (ibidem, p. 12) 

 
Assim, as oportunidades a que tinham acesso só agravaram sua 

situação de penúria, tendo em vista as marcas deixadas pela escravidão. A 

insegurança evidente diante da nova realidade só foi agravada pela falta de 

medidas efetivas de integração à ordem emergente. Tanto nas áreas rurais, 

como nas áreas urbanas, as únicas alternativas de trabalho não representavam 

avanços, se comparadas à situação anterior. No meio agrário, estavam sujeitos 

à lavouras de subsistência ou a compensações precárias, como “substituto do 

escravo”. No meio urbano, eram menosprezados econômico e socialmente, 
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encontrando oportunidades irregulares em serviços extenuantes, degradantes 

e mal pagos.  

O contexto ainda era agravado pela postura dos ex-senhores em 

relação aos negros e mulatos. Frequentemente se negava a pagar pelos 

serviços executados pelos negros, ou ainda, pagavam um valor muito inferior 

ao que pagavam aos imigrantes pelo mesmo serviço prestado. Isso 

representava, para os negros e mulatos, a comprovação do ódio sentido pelos 

brancos, em função da Abolição, materializada como vingança através de tais 

ações. (ibidem) 

A imagem de “inimigo público” ou “ameaça” a sociedade era agravada, 

reafirmando os estereótipos atribuídos aos escravos libertos, como 

“vagabundo”, “desordeiro”, “cachaceiro”, “mulher à toa”, dentre outros. Eles 

foram excluídos da prosperidade geral, vivendo dentro da cidade, mas não 

gozando dos benefícios de seu progresso, espalhados pelos bairros, mas sem 

compartilhar nada, senão uma existência árdua. Assim, nessa situação, 

“agravou-se, em lugar de corrigir-se, o estado de anomia social transplantado 

do cativeiro”. (ibidem, p. 71). Ainda segundo Fernandes (op. Cit.), a situação de 

miséria e dependência enfrentada pelos negros e mulatos não se deu após os 

mesmos terem vivenciado a experiência de intensa participação social e 

cultural. Do contrário, a escravidão propiciou-lhes um confinamento, reduzindo 

sua participação ao mínimo possível de áreas, e viabilizando a manutenção 

das condições ideais de dominação escravista.  

Os ex-escravos eram discriminados por sua cor e, somada a falta de 

acesso ao trabalho, tornaram-se vítimas do preconceito, como se fossem 

indesejados. Sem moradia, buscaram refúgio nas áreas precárias e afastadas 

das regiões centrais das cidades. E tal “distância social” permanece até os dias 

de hoje. Os efeitos da ineficácia das medidas de proteção social são evidentes 

ainda nos dias atuais, principalmente quando se analisa, por exemplo, a 

parcela da população usuária das políticas sociais (os beneficiários nos 

programas de “transferência de renda” e combate a fome), os moradores das 

favelas e também, a etnia predominante no sistema carcerário brasileiro – este 

último objeto de análise do presente trabalho.  
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Ao analisar a “superpopulação relativa”24, Marx (1996) define a fração 

da classe trabalhadora que não consegue ser absorvida pelo processo 

produtivo em tempo algum como o mais profundo sedimento que habita a 

esfera do pauperismo e a denomina como “lumpemproletariado” 25 , que 

abrange, ainda segundo o autor, os “vagabundos”, “delinquentes”, “prostitutas”, 

entre outros. No Manifesto do Partido Comunista, Marx e Engels definem tal 

camada como “o setor do operariado inapto para exercer o trabalho regular” 

(2004, p. 55). Afirmam ainda que: 
 
O lumpemproletariado, essa putrefação passiva dos estratos mais 
baixos da velha sociedade, pode, aqui e ali, ser arrastado ao 
movimento por uma revolução proletária; no entanto, suas 
condições de existência o predispõe bem mais a se deixar 
comprar por tramas reacionárias. (Idem, p.55) 
 

Fernandes (1968), ao pensar a estratificação social brasileira, faz a 

separação entre os possuidores de bens e os não possuidores de bens, 

analisando em que medida a posição ocupada nas relações de produção 

representará uma valorização do mercado, fazendo com que o trabalho seja 

considerado uma mercadoria.  

Os não possuidores de bens, porém, poderão ou não valorizar-se e 
classificar-se na ordem econômica pelo trabalho. Apenas têm uma 
posição ativa no sistema econômico, mas não encontram 
probabilidades de valorizá-la mediante uma posição simétrica no 
mercado, o trabalho não conta como mercadoria e, portanto, não 
classifica, na ordem vigente. Ao contrário, se à posição ocupada nas 
relações de produção corresponde a uma valorização no mercado, o 
trabalho conta como mercadoria e como fonte de classificação na 
ordem econômica (FERNANDES, 1968, p. 65). 
 

Assim, os não-possuidores de bens podem ser divididos em duas 

categorias: os assalariados e os que estão imersos em estruturas arcaicas do 

sistema econômico e não constituem o “exército industrial de reserva” – estes 
                                                            
24 Marx (1996) a divide em três segmentos constantes: líquida (trabalhadores em idade ativa para o 
trabalho), latente (trabalhador rural que vive na iminência de se transferir para o proletariado urbano, 
esperando condições favoráveis a tal transferência) e estagnada (trabalhadores com ocupação 
completamente irregular).  
25 Marx (1996) divide esta camada em três categorias: “Primeiro, os aptos para o trabalho. Basta apenas 
observar superficialmente a estatística do pauperismo inglês e se constata que sua massa se expande a 
cada crise e decresce a toda retomada dos negócios. Segundo, órfãos e crianças indigentes. Eles são 
candidatos ao exército industrial de reserva e, em tempos de grande prosperidade, como, por exemplo, em 
1960, são rápida e maciçamente incorporados ao exército ativo de trabalhadores. Terceiro, degradados, 
maltrapilhos, incapacitados para o trabalho. São notadamente indivíduos que sucumbem devido a sua 
imobilidade, causada pela divisão do trabalho, aqueles que ultrapassam a idade normal de um trabalhador 
e finalmente as vítimas da indústria, cujo número cresce com a maquinaria perigosa, minas, fábricas 
químicas etc., isto é, aleijados, doentes, viúvas etc.” (p. 271) 
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são os condenados do sistema, categoria tão numerosa quanto heterogênea. 

Mesmo que seu trabalho seja apropriado, isto não ocorre de forma tipicamente 

capitalista, ou seja, eles se submetem à lógica mercantil, fazendo parte do 

processo de acumulação capitalista, mas não ao contrato, sendo privados dos 

[poucos] direitos e benefícios conquistados pelos trabalhadores assalariados.  

Assim, em uma sociedade capitalista dependente marcada pelo 

escravismo, vender a força de trabalho (proletarizar-se) é considerado 

privilégio, marco da mercantilização do trabalho e que limita a consciência de 

classe, caracterizando a concentração social da renda, do prestígio e do poder. 

Esse processo viabiliza a manutenção do padrão dual de expropriação do 

excedente econômico e o padrão compósito de hegemonia burguesa. 

(FERNANDES, 1975) 

Todos os que passam pelo mercado se classificam positivamente 
“dentro da ordem”; os que não passam pelo mercado, classificam-
se negativamente, marginalizando-se como “condenados do 
sistema” (ou suas vítimas necessárias). As relações de trabalho 
assalariado convertem a proletarização em fator de classificação 
social... (ibidem, p. 63) 
 

O processo de consolidação da burguesia foi trágico para os 

trabalhadores e, em função da fragilidade dos vínculos de solidariedade, os 

“não possuidores de bens” não têm interesse de classe ou situação de 

classe26. Segundo Fernandes, “o caráter autocrático e opressivo da dominação 

burguesa apurou-se e intensificou-se (...) porque ainda não existe outra força 

social, politicamente organizada, capaz de limitá-la ou detê-la”. (2006, p. 258). 

(...) a ausência de certas dimensões estruturais e de certos 
dinamismos faz com que as contradições de classe sejam 
amortecidas, anuladas e em regra pouco dramatizadas como e 
enquanto tais (graças à opressão sistemática, à omissão 
generalizada e à anomia das massas despossuídas). 
(FERNANDES, 1975, pp. 35) 

 

                                                            
26 Faz-se necessário compreender o conceito de consciência de classe. “Pois a consciência de classe é a 
reação racional adequada que deve, dessa maneira, ser adjudicada a uma determinada situação típica no 
processo de produção. Essa consciência não é nem a soma nem a média do que os indivíduos que formam 
a classe, tomados separadamente, pensam, sentem, etc. Entretanto, a ação historicamente decisiva da 
classe como totalidade está determinada, em última instância, por essa consciência e não pelo pensamento 
etc., do indivíduo. E essa ação não pode ser conhecida a não ser a partir dessa consciência.” (LUKACS, 
2001, p. 15) 
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Fernandes (1965) destaca que os escravos libertos tinham uma 

definição clara do que não queriam, porém, não tinham uma consciência 

coletiva clara sobre pelo que lutar e sobre como agir socialmente. Lutaram 

bravamente contra a situação de castas, mas como um pólo heteronômico e 

alienado, se deparando, ao final, com uma situação de classe, distinta da 

primeira, mas possuindo as mesmas condições objetivas.  

“Para onde quer que se voltassem, mesmos nas oportunidades 
mais modestas, tinham pela frente o “colono”, o “imigrante 
operário”, o “artista europeu” ou elementos da plebe nacional, que 
antes não disputavam, por indignas, as suas ocupações”. (ibidem, 
p. 28) 
 

O escravo liberto foi preparado, apenas, para as atividades vitais para 

o equilíbrio interno da sociedade escravocrata. Todo o resto era inibido, a fim 

de coibir a integração social em função de uma possível “rebelião negra”. 

Assim,  

todas as formas de união ou de solidariedade dos escravos eram 
tolhidas e solapadas, prevalecendo a consciência clara de que só 
através da imposição de condições anômicas de existência seria 
possível conseguir e perpetuar a submissão dos cativos e a 
dependência fundamental dos libertos. Ao mesmo tempo, todo um 
refinado e severo sistema de fiscalização e de castigos foi 
montado para garantir a subserviência do escravo e a segurança 
do senhor, de sua família ou da ordem social escravocrata. 
(ibidem, pp. 35) 

 

Carvalho (2011) chama a atenção para a diferença entre o pensamento 

abolicionista brasileiro, baseado na tradição portuguesa, e o abolicionismo 

europeu e norte-americano. Segundo o autor: 

O abolicionismo anglo-saxônico teve como fontes principais a 
religião e a Declaração de Direitos. Foram os quakers os primeiros 
a interpretar o cristianismo como religião da liberdade, 
incompatível com a escravidão. (...) As ideias e valores que 
inspiraram os textos básicos da fundação dos Estados Unidos 
eram também fonte segura para justificar a luta contra a 
escravidão. Se a liberdade era um direito inalienável de todos, 
como dizia a Declaração de Independência, não havia como negá-
la a uma parte da população, a não ser que se negasse condição 
humana a essa parte. (op. cit., p. 50) 
 

Os argumentos utilizados pelos abolicionistas brasileiros, como José 

Bonifácio e Joaquim Nabuco, diziam respeito à razão nacional, e não a razão 

individual, como na Europa e Estados Unidos. Aqui, a escravidão era colocada 
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como obstáculo à formação de uma nação, como barreira à integração nacional 

e ao desenvolvimento das classes sociais e do mercado de trabalho. Porém, a 

defesa da liberdade individual como direito inalienável não era feita com vigor. 

E esta tradição cultural distinta influenciou no tratamento dado aos escravos 

libertos. (ibidem) 

Foram pouquíssimas as vozes que insistiram na necessidade de 
assistir os libertos, dando-lhes educação e emprego, como foi feito 
nos Estados Unidos. Lá, após a guerra, congregações religiosas e 
o governo, por meio do Freedmen´s Bureau, fizeram grande 
esforço para educar os ex-escravos. Em 1870, havia 4.325 
escolas para libertos, entre as quais uma universidade, a de 
Howard. Foram também distribuídas terras aos libertos e foi 
incentivado seu alistamento eleitoral. Muitas dessas conquistas se 
perderam após o fim da intervenção militar no sul. A luta pelos 
direitos civis teve que ser retomada 100 anos depois. Mas a 
semente tinha sido lançada, e os princípios orientadores da ação 
estavam lá. (ibidem, p. 52) 
 

E, de fato, a semente produziu frutos. Inúmeras foram as conquistas do 

movimento negro nos anos 50 e 60: a superação da segregação, a extensão 

do sufrágio definitivo aos negros (por meio do Ato dos Direitos de Voto de 

1965), e a criação de programas de "igualdade de oportunidades" e ações 

afirmativas com o objetivo de combater o racismo. O Estado nacional passou a 

atuar contra a discriminação racial e a favor das oportunidades para os negros. 

Nos anos 70, muitos deles foram eleitos para as câmaras municipais, 

legislativos estaduais e prefeitura de cidades e comarcas. (Andrews, 1985) 

A década de 1960, nos Estados Unidos, foi marcada por intensa 

pressão em favor dos direitos civis, notadamente o “movimento negro” e seus 

grandes ícones: Martin Luther King, Malcolm X, o grupo radical “Panteras 

Negras”, dentre outros.  

No Brasil, nenhum movimento conseguiu obter os mesmos resultados, 

com o mesmo peso moral e político. Mas qual seria o motivo? 

Uma importante parte da resposta repousa no caráter paternalista 
e autoritário das relações sociais e políticas brasileiras, que, 
mesmo durante períodos de democracia, torna muito difícil 
construir um movimento político de massas autônomo e nacional. 
(...) O autoritarismo, em si só, não pode explicar as diferentes 
trajetórias das lutas negras nos dois países; deve-se prestar 
atenção também na natureza das relações raciais brasileiras, 
onde não existe a separação racial imposta pelo Estado, como se 
verifica na segregação norte-americana ou no apartheid sul-
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africano. O caráter substancialmente mais relaxado da hierarquia 
racial brasileira trabalha para minar a mobilização política afro-
brasileira de múltiplas formas. (ANDREWS, 1985, p. 54) 
 

A desagregação do regime escravocrata se deu sem o protagonismo 

negro, e sem que eles recebessem assistência e garantias na transição para o 

trabalho livre. Assim, ele foi integrado de forma sulbalternizada. As ações 

desenvolvidas ao seu favor eram de caráter paternalista e resguardavam a 

posição de superioridade e o mando do branco. Assim, a situação jurídica do 

escravo liberto não era equivalente a sua situação social e econômica, 

constituindo o “mito da democracia racial” no Brasil. (Fernandes, 1965) 

Na ânsia de prevenir tensões raciais hipotéticas e de assegurar 
uma via eficaz para a integração gradativa da “população de cor” 
fecharam-se todas as portas que poderiam colocar o negro e o 
mulato na área dos benefícios diretos do processo de 
democratização dos direitos e garantias sociais. Pois é patente a 
lógica desse padrão histórico de justiça social. Em nome de uma 
igualdade perfeita no futuro, acorrentava-se o “homem de cor” aos 
grilhões invisíveis do seu passado, a uma condição subumana de 
existência e uma disfarçada servidão eterna [...] O mito da 
democracia racial germinou longamente aparecendo em todas as 
avaliações que pintavam o jugo escravo como contendo “muito 
pouco fel” e sendo suave doce e cristãmente humano. Todavia, tal 
mito não possuía sentido na sociedade escravocrata e senhorial. 
A própria legitimação da ordem social, que aquela sociedade 
pressupunha, repelia a ideia de uma “democracia racial”. Que 
igualdade poderia haver entre o “senhor”, o “escravo” e o “liberto”? 
(ibidem, p. 197) 
 

Diante do que foi abordado até aqui, é possível compreender os 

reflexos do processo de integração do negro na sociedade ao longo da história, 

tendo efeito ainda nos dias atuais. As marcas do processo de formação do 

Estado brasileiro, como a violência, cerceamento da fala, apropriação do corpo 

e anulação do outro, ainda não foram superadas – o que será abordado no 

capítulo a seguir.  

A camada não submetida às relações de contrato e ao trabalho livre foi 

um elemento indispensável para a persistência da sobreapropriação do 

excedente no capitalismo dependente. Analisar a funcionalidade dos 

condenados do sistema evidencia que a herança escravista ainda está 

presente, observando a relação entre etnia e classe.  
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Tais sequelas podem ser percebidas, por exemplo, ao analisar o perfil 

da população prisional brasileira: negros, pobres, com baixa escolaridade – o 

que não ocorre ao acaso. Tal fato revela tanto a herança da escravidão, como 

a tendência crescente e constante do Estado contemporâneo de criminalizar as 

expressões das realidades particulares que ameaçam a reprodução do capital 

– processo que será analisado no capítulo a seguir.  
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2. ESTADO E POLÍTICA PENAL 
 

Neste capítulo, o processo de conformação do Estado será analisado 

sob a perspectiva do pensamento social brasileiro, destacando como tal 

processo foi marcado pela violência, cerceamento da fala e anulação do 

dissenso, e evidenciando a incompatibilidade da dominação burguesa com a 

democracia. A classe dominante se apropria da esfera pública, submetendo-a e 

reduzindo-a a seus interesses privados. 

A partir do Consenso de Washington, em 1989, as políticas sociais 

sofrem grandes alterações, baseadas na adesão às recomendações de 

organismos internacionais, notadamente o Banco Mundial, Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e Banco Internacional para Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), sendo reduzidas a ações de alívio à [extrema] 

pobreza. Em função da dificuldade do acesso ao trabalho assalariado (com 

garantia de direitos) que algumas parcelas da classe trabalhadora encontram, o 

processo de criminalização da pobreza – uma das múltiplas expressões da 

“questão social” – é analisado. Como na economia capitalista o direito ao 

trabalho é uma falácia, tendo em vista os determinantes da acumulação, 

destaca-se que em meio ao “exército industrial de reserva” estão os indivíduos 

com baixíssima escolaridade, vivendo em condições precárias e que, muitas 

vezes, são impelidos a cometer crimes em prol de sua sobrevivência – os 

“condenados do sistema”. 

Assim, evidencia-se o “controle da pobreza” através de políticas sociais 

focalizadas e, quando ineficazes, da política criminal, resultando no processo 

crescente de encarceramento em massa no Brasil, evidenciado pelo perfil da 

população prisional: jovens, com baixa escolaridade, negros e pardos, presos 

(majoritariamente) por crimes contra o patrimônio.  

 

2.1. Estado brasileiro e sua conformação 

  

A formação da sociedade brasileira foi um processo marcado pela 

violência, cerceamento da fala e anulação do dissenso, que evidenciou a total 
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incompatibilidade da dominação burguesa com a democracia. A classe 

dominante se apropriou da esfera pública, submetendo-a e reduzindo-a a seus 

interesses privados. 

Oliveira (1999) esclarece que a esfera pública de sujeitos privados é o 

lugar da concorrência entre os capitais, mas trata-se de uma esfera pública 

burguesa. Assim, a burguesia se apropria da esfera pública, privatizando-a, 

dissolvendo-a, apropriando-se privadamente dos conteúdos do público e 

reduzindo-a a seus interesses.  

Ao analisar a formação da sociedade brasileira, o autor destaca que a 

burguesia nacional não rompeu com as bases do poder latifundiário 27 , ao 

mesmo tempo em que se submeteu ao imperialismo internacional, realizando a 

transição para a dominação de classe sem uma ruptura revolucionária. O 

capitalismo introduziu transformações na estrutura das relações sociais – a 

necessidade de um proletariado independente, fim dos laços camponeses de 

dependência e servidão – ameaçam o sistema de dominação de classes, ao 

que a burguesia reage em forma de ditaduras.  

Assim, a história brasileira é marcada pelos períodos de ditadura, que 

somam 35 anos, e também pelas tentativas frustradas de golpe. A luta pela 

democratização, pela tentativa de fazer política28, pela criação de uma esfera 

pública partiu, quase que exclusivamente, das classes dominadas. Florestan 

Fernandes definiu a classe trabalhadora como o antagonista do Estado e do 

poder, pois as condições de exploração, expropriação, opressão e humilhação 

excedentes alimentam condições potencialmente revolucionárias.  

Assim, a partir dos anos 30, movimentos das classes dominadas 

travam a luta para fazer política: 

tanto as sociedades de ajuda mútua organizadas pelo operariado 
quanto os próprios sindicatos, anarquistas, anarco-sindicalistas, 
socialista e posteriormente comunistas, foram anulados e 
transformados pela ditadura de Vargas nos Institutos de Previdência 
e nos sindicatos tutelados. Essa grande operação de silêncio, de 
roubo da fala, que se sintetiza na busca da “harmonia social”, é bem 

                                                            
27 E, por este motivo a burguesia brasileira pode ser considerada uma oligarquia burguesa.  
28 “Política no sentido em que a definiu Rancière,  já citado: a da reivindicação da parcela dos que não 
têm parcela, a da reivindicação da fala, que é, portanto, dissenso em relação a como se reparte o todo, 
entre os que têm parcelas ou partes do todo e os que não têm nada”. (OLIVEIRA, 1999, pp. 60‐61) 
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o signo da anulação da política. (OLIVEIRA, 1999, p. 61, grifo 
nosso) 
 

Com a queda de Vargas, as classes dominadas conseguem ampliar 

seu espaço de fala e o Partido Comunista do Brasil começa a ter resultados 

expressivos nas votações, com a eleição de Prestes, importantes bancadas 

nas Assembléias Estaduais e Câmaras de Vereadores de importantes cidades, 

tendo grande parte ou até mesmo a maioria das cadeiras em algumas delas. 

Instaurada a Guerra Fria, o partido é colocado na ilegalidade, o que 

caracterizou uma estratégia de anulação do dissenso, de algo que não 

obedecia aos padrões de distribuição das parcelas. (OLIVEIRA, op. cit.) 

O varguismo, que ressurge nas eleições de 1950, é redefinido a partir 

da nova relação de forças estabelecida no seu interior, entre os velhos 

propósitos de cooptação29 e as necessidades de dar espaço a iniciativa dos 

sindicatos, imposta para que o próprio varguismo pudesse resistir ao confronto 

com a nova direita liberal, de base predominantemente urbana, e as velhas 

bases latifundiárias. (ibidem) 

O golpe de 1964 representou a total anulação do dissenso, da fala e da 

política, o que evidenciou que política feita pelas classes dominadas havia 

atingindo a ordem social.  

As reformas de base, a grande bandeira unificada dos anos cinquenta 
e sessenta, que se amplifica extraordinariamente na década do golpe, 
significavam o questionamento da repartição da riqueza, unificando 
também categorias diversas de trabalhadores urbanos, classes 
médias antigas e novas, profissionais de novas ocupações, agora 
autonomizados e, em geral, tendo invertido sua velha relação com o 
populismo. O grande debate sobre a educação colocou num novo 
patamar a questão da escola pública, da produção científica e 
tecnológica, o papel dos cientistas que, nessa nova relação, 
tornavam-se ‘intelectuais orgânicos’ da política, sem que estivessem 
necessariamente ligados a partidos. Mas talvez a amplificação mais 
notável da política tenha ocorrido mesmo no lado do campesinato e 
dos trabalhadores rurais. As Ligas Camponesas (...) deram a fala, o 
discurso, capaz de reivindicar a reforma agrária e de dessubordinar o 
campesinato, após longos séculos, da posição de mero apêndice da 
velha classe dominante latifundiária. (Oliveira, 1999, p. 63) 
 

Até as Forças Armadas desafiaram a hierarquia, ao reivindicar o voto, 

ou seja, a fala, abalando seu papel na “polícia” das classes dominantes. O que 

se seguiu foi uma resposta violenta à tentativa de construção da política, que 

                                                            
29 Ou anulação. 
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se utilizou da tortura, morte, exílio e cassação de direitos – apropriação dos 

corpos e seu silenciamento. Com muitas dificuldades, e na brecha das 

contradições da expansão capitalista ajudada pelo quase fascismo, as classes 

dominadas conseguiram reinventar a política, inviabilizando a política salarial 

governamental, prejudicando a coesão do bloco burguês, retomando as 

entidades até então sob intervenção e desafiando os grandes grupos 

econômicos, forçando-os a realizar acordos salariais, rejeitando a tutela do 

Ministério do Trabalho. Posteriormente, com os comitês de luta contra a 

carestia na década de setenta, deslocando a luta das reivindicações salariais 

para o campo das políticas públicas, com os comitês pela anistia e pela 

constituinte. Este movimento encurralou as classes dominantes, que diante de 

sua incapacidade de autodireção, delegaram a tarefa às Forças Armadas 

desde o golpe de 64. A crise de hegemonia, nunca resolvida, foi somada a 

crise de previsibilidade, forçando a transição entre o consenso imposto para o 

consenso democrático. (ibidem) 

Com a Constituinte de 1988, considerada “cidadã”, muitas 

reivindicações foram reconhecidas como direitos, como o direito à saúde, 

educação, o habeas-corpos (respondendo à antiga negação do corpo), habeas-

data (para a negação da fala e do discurso), entre tantos outros. Tais 

reivindicações, que expressavam a política como processo de contestação da 

repartição da riqueza entre as classes dominantes, ganharam forma, ainda que 

uma forma mais acabada que as condições históricas permitiam. Outro abalo à 

estrutura social foi a quantidade expressiva de votos alcançados pelo candidato 

da esquerda nas eleições de 1989. Para evitar a eleição de Lula, as classes 

dominantes encontraram em Fernando Collor de Mello a figura de um 

salvador30. (ibidem) 

O intenso processo de acumulação ocorrido no regime militar alterou 

as relações e a hierarquia entre as classes dominantes, suas diferentes 

expressões, suas frações (agrária, industrial, financeira e de serviços), sua 

origem entre capital nacional, internacional e estatal produtivo, suas antigas 

                                                            
30 “se revelou depois despreparado para costurar forças tão disparatadas, além de invadir santuários da 
corrupção  instalados na  trama dos negócios entre o  sistema provado de empresas, o  sistema estatal 
produtivo e o Estado “condotiere” que se dessangrava.” (OLIVEIRA, 1999, p. 66) 
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fragmentações regionais, a importância dos ramos e setores, seus graus de 

concentração, oligopólio e monopólio. Este processo articulou-se com o papel 

desempenhado pelo Estado de subsidiar a formação de capital, ao mesmo 

tempo em que constituía uma nova rede de relações industriais, através das 

empresas estatais. O resultado foi a conversão da dívida externa, na crise dos 

anos 80, em dívida interna pública, acarretando na suposta falência do Estado. 

Com a incapacidade da burguesia em se abrir para a política, seus conflitos 

não conseguem ser arbitrados e a solução novamente vem de fora pra dentro, 

dessa vez na forma da globalização. A resposta para a inflação foi a abertura 

comercial, com a competição internacional pelas partes crescentes da mais-

valia produzida no país. A estabilização dos preços se deu através da injeção 

de capitais especulativos, que cobriram a brecha comercial, ao mesmo tempo 

em que sustentavam a moeda fictícia que é o real. (ibidem) 

Oliveira (op. cit.) definiu este processo como a privatização do público, 

que não significa, somente, a privatização das empresas privadas, mas é uma 

falsa consciência de desnecessidade do público. Essa falsa consciência se 

materializa na [suposta] falência do Estado, em função da dívida pública 

interna, criando a falsa imagem que as burguesias, o privado, emprestam ao 

Estado, e que este só poderia se sustentar como uma extensão do privado. 

Porém, a realidade é exatamente oposta: a riqueza pública, em forma de fundo, 

sustenta a reprodutibilidade do valor da riqueza, do capital privado.  

Essa falsa consciência de desnecessidade do público decorre da 
aparência de empréstimo de dinheiro das empresas ao Estado, via 
títulos da dívida pública mobiliária interna, de um lado, da herança da 
ditadura militar em que a política “policial” era tão-somente a 
repartição do produto social entre os proprietários, mediada por uma 
burocracia, elevada por alguns áulicos (...) à categoria de 
“tecnocratas” (...) que não representava a razão do Estado ou do 
público, mas como a própria expressão áulica ideologizou querendo 
neutralizar, era apenas a expressão técnica daquela repartição, 
excluídos os que não eram proprietários, do conflito pela referida 
repartição. (ibidem, p. 69) 
 

Disso decorre a tendência à dança das cadeiras entre altas posições 

no Estado e em empresas privadas: ministros e outros ocupantes de cargos 

importantes, oriundos de empresas privadas, retornam a elas imediatamente 

após deixar as posições no governo. Tal relação promíscua dilui as fronteiras 
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entre público e privado 31  e demonstra que a racionalidade dos agentes 

públicos, e consequentemente de suas decisões, é fundamentalmente privada. 

Assim, as próprias empresas estatais passam a funcionar pela lógica privada, 

pois para a burguesia já não é necessário que parte do mercado opere outra 

lógica.  

Para as classes dominadas, a destruição do público representa a 

destruição de sua política, o roubo de sua fala, sua exclusão do discurso 

reivindicativo e, em última instância, seu desmantelamento enquanto classe, 

que é o objetivo do neoliberalismo, que, segundo Oliveira (op. cit.)  

como um Frankenstein construído de pedaços de social-democratas, 
antigos e novos oligarcas do Nordeste, populistas de direita, 
trânsfugas de esquerda, numa articulação presidida pelo “príncipe 
dos sociólogos”, passa por uma estranha metamorfose: sua face real 
é a do totalitarismo. (p. 81, grifo nosso) 
 

É importante recuperar a analise feita por Fernandes (1975) acerca da 

contrarrevolução burguesa, caracterizando-a de duas formas: “a quente”32, que 

representa a ação violenta, relacionada ao Estado autocrático e o regime 

burguês-militar, e “a frio”, que representa as ações do Estado para manutenção 

da ordem, mas sem o enfrentamento direto, como no caso da ditadura.  

Com a ‘situação sob controle’, a defesa a quente da ordem pode ser 
feita sem que os ‘organismos de segurança’ necessitem do suporte 
tático de um clima de guerra civil, embora este se mantenha, através 
da repressão policial-militar e da ‘compressão política’. Em 
consequência, a contrarrevolução preventiva, que se dissipa ao nível 
histórico das formas diretas de luta de classes, reaparece de maneira 
concentrada e institucionalizada, como um processo social e político 
especializado, incorporado ao aparato estatal (FERNANDES, 1975a, 
p. 362).  
 

Assim, o conceito é ampliado e define as ações para a manutenção da 

ordem do capital, bem como a prática de uma “democracia restrita”, 

combinando repressão e ampliação da participação política, mas de forma 

regulada. Para isso, a totalidade da vida social é decomposta em política e 

econômica, permitindo que o controle da produção e sua apropriação pela 

                                                            
31 Tal diluição das fronteiras entre público e privado está presente desde o período colonial, sendo um 
traço constitutivo do capitalismo no Brasil. 
32  “O  regime  vigente,  instituído  em  1964  através  de  um  golpe  militar  e  em  nome  de  ‘ideais 
revolucionários’,  constitui,  de  fato,  uma  contrarrevolução.  Seu  caráter  contrarrevolucionário  se 
evidencia de modo específico,  tanto em  termos do  seu  significado  interno, quanto  à  luz da  situação 
mundial.” (FERNANDES, 1980, p. 113) 
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burguesia sejam classificados como questões econômicas, mas descoladas da 

esfera política. (LIMA, 2017) 

Dessa forma, é possível explorar o trabalhador, apropriar-se da mais-
valia e manter a propriedade privada e, simultaneamente, criar um 
ordenamento político, social e jurídico, no qual os antagonismos de 
classe são esvaziados pela construção da aparência necessária de 
instâncias democráticas de representação, divisão de poderes e dos 
direitos fundamentais dos cidadãos, sem alterar as formas de 
propriedade privada e exploração econômica. (ibidem, p. 98) 
 

Assim, têm-se uma cidadania abstrata, baseada na aparente igualdade 

jurídica entre trabalhadores e burgueses, e totalmente afastada da luta de 

classes. Lima (op. cit., p. 98) destaca ainda que através da contrarrevolução “a 

frio”, a burguesia permitiu o alargamento da participação política dos 

trabalhadores, mas sem colocar em risco as formas de dominação capitalista, 

adotando a estratégia de contrerrevolução preventiva e prolongada, através do 

pacto de dominação entre as frações da burguesia (brasileira e internacional), a 

aliança com a burocracia sindical e partidária dos trabalhadores, e a limitação 

da luta destes à ação constitucional e parlamentar, estimulando o 

aburguesamento das suas burocracias sindicais e partidárias.  

O que é a democracia burguesa: como forma política da república 
democrática, uma ditadura de classe dissimulada com fundamento na 
representação, na divisão de poderes e nos direitos fundamentais dos 
cidadãos; como forma política dos regimes burgueses de exceção, 
uma ditadura de classe explícita, pela qual o poder real da minoria se 
organiza e se impõe sem o consentimento da maioria, garantindo 
pela força a eficácia da democracia restrita (FERNANDES, 1980, p. 
14). 
 

Assim, é possível concluir que a dominação burguesa é incompatível 

com a democracia. A classe trabalhadora é historicamente excluída do 

processo decisório, e mesmo quando parcelas da classe alcançam o 

protagonismo, elas não representam a totalidade da classe, não têm a 

centralidade no processo decisório e não participam, de fato, da disputa pelo 

poder, tendo em vista que tal disputa se dá entre as diferentes frações da 

burguesia e não coloca em risco sua hegemonia enquanto classe. A “revolução 

dentro da ordem” não deve ser um fim em si mesmo, mas deve ter como 

horizonte a “revolução contra a ordem”, pois cidadania e democracia não 

podem ser verdadeiramente conquistadas na ordem do capital.  
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A experiência demonstrou que ainda não chegamos a esse ponto 
de ruptura e que, de outro lado, o inconformismo das elites (de 
classes médias e altas) não é bastante sólido para criar uma 
alternativa histórica dentro e a partir da ordem social competitiva. O 
que significa que só as classes sociais destituídas e o proletariado 
poderão forjar essa alternativa, mas fora e contra a ordem existente, 
o que exige que suplantem a dominação burguesa interna e 
externa, bem como se mostre aptos para desencadear uma 
revolução socialista.  (FERNANDES, 2013, p. 38) 
 

 

 
2.2. Período contrarreformista e Estado Penal 

 

Em tempos de contrarrevolução “a frio”, com suas estratégias de 

obtenção de consenso (através da cooptação de lideranças) e ações de 

coerção (através da repressão policial), e diante do insucesso da classe 

trabalhadora brasileira em realizar as reformas democrático-burguesas – a 

“revolução dentro da ordem” –, evidencia-se o processo de desmantelamento 

das políticas sociais, ou seja, o desmonte da proteção social.  

E quando o controle das “classes perigosas” não surte efeito com as 

políticas sociais cada vez mais focalizadas, destinadas ao alívio da extrema 

pobreza, a resposta dada pelo Estado è a política criminal.  

De acordo com os dados do Infopen (2014), entre os anos de 2000 e 

2014 a população prisional aumentou 167%, passando de 232.755 para 

622.202 presos. Tal crescimento acentuado não foi acompanhado do aumento 

do número de vagas disponíveis no sistema prisional, ocasionando uma taxa 

de ocupação33 de 167%. Outro aspecto alarmante é que 40,13% dos presos 

são provisórios, ou seja, ainda não foram julgados. Este dado fornece um 

elemento importante que aponta a tendência da atual política penal, tendo em 

vista que o déficit de vagas no sistema, que é de 250.318, está próximo ao 

número de presos provisórios, que é de 249.668 pessoas. Num sistema já 

                                                            
33 Razão entre o número de presos e a quantidade de vagas do sistema prisional.  
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sobrecarregado, a lógica continua sendo encarcerar preventivamente, 

contrariando o direito constitucional de presunção de inocência34.  

No período pós-Segunda Guerra até os anos 1970, os países capitalistas do 
centro-norte europeu vivenciaram um momento de expansão do Estado Social 
e da seguridade social que sustentava políticas sociais públicas de 
complementação de renda, estimulando o consumo em massa e, 
consequentemente, ampliando os lucros. Este conjunto de medidas ficou 
conhecido como Welfare State35. 

O Estado de Bem Estar era baseado no modelo beveridgiano36, que 

apresentava sérias críticas ao modelo previdenciário conhecido até então, o 

modelo bismarckiano 37 . Enquanto o primeiro modelo tem por objetivo o 

combate à pobreza, o segundo modelo objetiva assegurar uma renda ao 

trabalhador em caso de ausência de vínculos empregatícios, minimizando os 

riscos sociais. Atualmente, os sistemas de seguridade social apresentam 

características dos dois modelos, sendo difícil encontrar um “modelo puro”. No 

                                                            
34 “LVII ‐ ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.” 
(BRASIL, 1988) 
35 “É  comum  encontrar  na  literatura  sobre  políticas  sociais  a  utilização do  termo Welfare  State para 
designar  genericamente os países que  implementaram políticas  sociais  sob  a orientação  keynesiano‐
fordista, ainda que alguns países não se definam dessa forma, como é o caso da França e da Alemanha. 
Também  é  usual  encontrar  na  literatura  brasileira  esse  mesmo  tratamento,  ou  então  utilizar  sua 
tradução  (Estado de Bem‐Estar) para explicar a  realidade brasileira. Encontra‐se ainda, mas de modo 
menos  frequente,  também  a  utilização  do  termo  Estado‐providência  para  designar  genericamente  a 
ação  social do Estado. Essas expressões, entretanto,  são  formuladas e utilizadas em  cada nação para 
designar  formas determinadas e específicas de  regulação estatal  a área  social e econômica e muitas 
vezes  são  incorporadas  ou  traduzidas  sem  o  devido  cuidado  na  sua  precisão  e  explicitação.  Se  é 
consensual  que  a  expressão Welfare  State  origina‐se  na  Inglaterra,  o mesmo  não  se  pode  afirmar 
quanto à sua utilização como referência para todos os países europeus.”  (Behring; Boschetti, 2008, p. 
96)   
36 “Durante a Segunda Guerra Mundial, mais precisamente em 1942, é formulado na Inglaterra o Plano 
Beveridge, que apresenta críticas ao modelo bismarckiano vigente até então, e propõe a instituição do 
welfare  state.  No  sistema  beveridgiano,  os  direitos  têm  caráter  universal,  destinados  a  todos  os 
cidadãos incondicionalmente ou submetidos a condições de recursos, mas garantindo mínimos sociais a 
todos em condições de necessidade. O financiamento é proveniente dos  impostos fiscais, e a gestão é 
pública, estatal. Os princípios fundamentais são a unificação institucional e uniformização dos benefícios 
(BEVERIDGE, 1943; CASTEL, 1998).” (IDEM, pp. 324). 
37 “O chamado modelo bismarckiano é considerado como um sistema de seguros sociais, porque suas 
características  assemelham‐se  às  de  seguros  privados:  no  que  se  refere  aos  direitos,  os  benefícios 
cobrem principalmente  (e às vezes exclusivamente) os  trabalhadores, o acesso é condicionado a uma 
contribuição  direta  anterior  e  o  montante  das  prestações  é  proporcional  à  contribuição  efetuada; 
quanto ao  financiamento, os recursos são provenientes, fundamentalmente, da contribuição direta de 
empregados  e  empregadores,  baseada  na  folha  de  salários;  em  relação  à  gestão,  teoricamente  (e 
originalmente), cada benefício é organizado em Caixas, que são geridas pelo Estado, com participação 
dos  contribuintes, ou  seja, empregadores e empregados  (BOSCHETTI, 2003). Esse modelo orientou e 
ainda  sustenta  muitos  benefícios  da  seguridade  social,  sobretudo,  os  benefícios  previdenciários.” 
(BOSCHETTI, 2009, p. 324). 
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caso do Brasil, a lógica do modelo bismarckiano prevalece na previdência 

social, enquanto o beveridgiano na saúde e assistência social. (BOSCHETTI, 

2009b). 

Tais países do centro-norte europeu vivenciaram uma situação de 

quase pleno emprego. Com a seguridade social ampliada, eram garantidos não 

somente os benefícios derivados do emprego38, mas também os benefícios 

assistenciais 39 , reduzindo desigualdades e respondendo às necessidades 

específicas. Assim, foi introduzida a lógica da assistência, que é a lógica social 

dos direitos não contributivos. (BOSCHETTI, 2009b). 

A seguridade social passa a ter outra lógica de funcionamento: os 
trabalhadores que recebem rendimentos abaixo de um determinado 
teto têm direito a receber, mensalmente, benefícios da seguridade 
social (mesmo aqueles que não contribuíram diretamente), 
destinados a reduzir o seu gasto com moradia, saúde, educação. O 
trabalhador desempregado, ou mesmo aquele que tem emprego e 
salário, mas precisa pagar aluguel, recebe da seguridade social, 
como direito à assistência social, uma prestação mensal na forma 
auxílio moradia, calculado em função de seu salário, do valor do 
aluguel e da composição familiar. Nesse caso, a seguridade social 
possui uma lógica social não securitária que torna seus benefícios 
compatíveis com o trabalho/emprego. Trata-se de um direito 
complementar que contribui para a redução da desigualdade social, 
não sendo incompatível com o trabalho, e que não deve substituir o 
trabalho. (IDEM, p. 328) 
 

No sentido oposto, a partir dos anos 1920, todos os países da América 

Latina instituíram a seguridade social tendo como referência a organização 

social do trabalho, cada um com sua especificidade. Tal sistema se origina 

diante da acentuação da contradição entre burguesia e proletariado, a partir da 

revolução industrial. (BOSCHETTI, 2009). 
 
Diante da incapacidade do modo de produção capitalista de 
assegurar trabalho para todos os trabalhadores, a seguridade social 
assume a função de garantir direitos derivados do trabalho para os 
trabalhadores que perderam, momentânea ou permanentemente, sua 
capacidade laborativa. Historicamente, o acesso ao trabalho sempre 
foi condição para assegurar o acesso à seguridade social. 
(BOSCHETTI, Op. Cit., p. 176). 
 

                                                            
38 A exemplo do seguro desemprego, aposentadorias, pensões e seguro saúde. 
39 “Prestações  assistenciais mensais  para  famílias monoparentais, para pessoas  com deficiência,  para 
idosos de baixa renda, para pagamento de aluguel a famílias de baixa renda, entre outras.” (BOSCHETTI, 
2009b) 
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Porém, de acordo com Martins (2005), a partir de 1970, a América 

Latina passa a vivenciar o padrão neoliberal de desenvolvimento, notadamente 

no Chile, Argentina e Uruguai, se consolidando nas demais regiões na década 

de 90, com o Consenso de Washington. As relações de dependência são 

reconfiguradas, a fim de enfraquecer as políticas de substituição de 

importações, estabelecendo novas formas e critérios de ligação entre os países 

centrais e os periféricos.  

 Uma série de ajustes foi recomendada aos países periféricos em dois 

momentos – que foram caracterizados como ajustes de primeira e segunda 

geração. A primeira geração se baseou no receituário do Consenso de 

Washington, que gerou uma série de cortes nas políticas sociais e tendo como 

objetivo prioritário estabilizar a economia, atendendo aos interesses externos. 

FMI e BIRD recomendaram a redução de gastos públicos, revisão da 

previdência pública a fim de obter superávits fiscais primários, liberalização, 

abertura comercial, desregulamentação dos mercados e privatização. 

(MAURIEL, 2013) 

Na segunda geração de ajustes, as discussões sobre o combate à 

pobreza passam a integrar a agenda dos organismos internacionais, como item 

fundamental ao desenvolvimento. Este é caracterizado como eliminação das 

privações de liberdade, enquanto o subdesenvolvimento é a privação de 

liberdade, sendo a pobreza o maior exemplo deste último. (Sen apud Mauriel, 

2013) 

De acordo com Ugá (2008), o Banco Mundial passa a incentivar as 

políticas sociais que, através do combate à pobreza, aumentem as liberdades 

substantivas40, levando ao desenvolvimento41. Para a instituição, a pobreza é a 

                                                            
40 O Banco Mundial incorpora o pensamento de Sen (2000), entendendo a liberdade como a capacidade 
do indivíduo se realizar como agente, ou seja, agir de acordo com suas próprias vontades e escolhas. A 
liberdade substantiva seria a liberdade com valor intrínseco, sendo um fim em si mesma. É a liberdade 
humana  em  geral  como  objetivo  supremo  do  desenvolvimento.  (Ugá,  2008)  Porém,  entendemos  a 
liberdade como emancipação humana e, portanto, impossível de ser alcançada na ordem do capital. “A 
condição  da  libertação  da  classe  laboriosa  é  a  abolição  de  toda  classe,  assim  como  a  condição  da 
libertação do  terceiro estado, da ordem burguesa,  foi   a abolição de  todos os estados e de  todas as 
ordens.” (MARX, 1985, p. 160) 
41 Não perdendo de vista o que  já  foi abordado anteriormente acerca do desenvolvimento desigual e 
combinado da economia capitalista, que se traduz na relação estabelecida entre países  imperialistas e 
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incapacidade de se alcançar um padrão mínimo de vida42, padrão este que é 

avaliado pelo consumo. E a busca pela superação da pobreza se deu através 

desta refuncionalização das políticas sociais, que objetivavam a aquisição de 

habilidades/títulos, através de iniciativas individuais, seguindo a lógica do 

empoderamento43.   

Segundo Fontes (2009), a partir de 1990 houve um deslocamento da 

articulação entre as lutas para um terreno mercantil-filantrópico, culminando em 

um discurso de “responsabilidade social empresarial” e “voluntariado”, 

submetendo a massa dos trabalhadores a tais condições, já que necessitavam 

dos benefícios que as formas de “empregabilidade” forneciam. Este processo 

foi reflexo de uma “pobretologia” disseminada, e não de uma análise cuidadosa 

das relações entre as classes sociais e com a forma de acumulação capitalista. 

Surge uma “nova pedagogia da hegemonia”, que busca reorganizar os 

trabalhadores para as novas configurações da divisão internacional do 

trabalho, através da coerção e obtenção de consenso.  

Com a Constituição de 1988 foi estabelecido o “tripé” da seguridade 

social brasileira, composto pela previdência social, assistência social e a 

saúde. Embora o objetivo tenha sido um amplo e inovador sistema de 

seguridade, tal objetivo não foi alcançado, pois “acabou se caracterizando 

como um sistema híbrido, que conjuga direitos derivados e dependentes do 

trabalho (previdência) com direitos de caráter universal (saúde) e direitos 

seletivos (assistência).” (BOSCHETTI, 2009b, p. 329). 

                                                                                                                                                                              
periféricos  e,  nestes  últimos,  na  combinação  de  elementos  “arcaicos”  e  “modernos”  em  seu 
desenvolvimento econômico e social.  
42 “O Banco Mundial propõe a utilização da “linha de pobreza”, que separa os pobres dos não‐pobres a 
partir de um valor estipulado para o “padrão de vida mínimo”. O valor proposto varia entre US$275 e 
US$ 370 por pessoa por ano, ou seja, em torno de um dólar por dia por pessoa.” (UGÁ, 2008, p. 132) 
43 “O Banco Mundial apresenta o “empoderamento”  como um processo que  reforça a  capacidade de 
indivíduos e grupos fazerem escolhas, de modo a transformá‑las em ações e resultados almejados. Diz 
ainda  ser  central  para  este  processo  que  estas  ações  levem  à  construção  de  “ativos  individuais  e 
coletivos” a fim de melhorar a eficácia e a “equidade” nos contextos organizacionais e institucionais. Em 
nossa análise, esta explicação do Banco Mundial do “empoderamento” deixa clara sua intencionalidade, 
tomando‑o  como  um  de  seus  principais  projetos,  sobretudo  porque  ao  enfatizar  a  necessidade  dos 
indivíduos pobres desenvolverem capacidades que  resultem em ações e  recursos, estimula que esses 
sujeitos internalizem a situação de pobreza na qual se encontram, e, mais, reforça o ethos liberal de que 
a condição social que ocupamos na sociedade vincula‑se ao esforço individual de cada um. Esta leitura 
deseconomiza,  despolitiza,  moraliza  e  subjetiviza  as  relações  sociais  de  produção  capitalista.” 
(CARVALHO, 2014, p. 147) 
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Os princípios previstos no artigo 19444 da Constituição poderiam ter 

dado uma nova direção às políticas de seguridade, articulando previdência, 

assistência e saúde, e formando um sistema consistente. Porém, em função de 

elementos estruturais e conjunturais isso não ocorreu, principalmente após a 

ofensiva neoliberal vivenciada pelo país a partir da década de 90. 

(BOSCHETTI, 2009).  

 
Os direitos conquistados pela classe trabalhadora e inseridos na carta 
constitucional foram submetidos ao ajuste fiscal, provocando um 
quadro de retrocesso social com aumento da extrema e da “nova” 
pobreza, conforme apontou Soares (2000). Na análise da autora, em 
toda a América Latina, ocorre um aumento de demanda por 
benefícios e serviços, o que se explica pela permanência de “Estado 
de mal-estar”, em função da não implantação ou mesmo destruição 
dos incipientes sistemas de seguridade social, que vivem um 
processo de contenção, limitação ou desintegração (SOARES, 2000). 
(BOSCHETTI, Op. Cit., p. 329) 
 

Com o fracasso do “Plano Cruzado”, a eleição de Collor, em 1989, e 

seguindo as diretrizes do Consenso de Washington, as medidas de ajuste 

neoliberal começam a ser tomadas no país, sob o pretexto de controlar a 

inflação e tornar a economia brasileira “mais competitiva”. A abertura comercial 

foi promovida, as medidas de proteção aos produtores nacionais foram 

fragilizadas e o custo e controle das importações foram reduzidos. (SANTOS, 

2012b).  

Mas foi com a eleição de Fernando Henrique Cardoso e o Plano Real 

que tais ajustes foram consolidados, seguindo os interesses do FMI e do Banco 

Mundial. Porém, tal aproximação se deu de forma tardia se comparada aos 

outros países, fato que pode ser atribuído à intensa mobilização social nas 

décadas de 70 e 80, bem como o movimento de oposição ao regime militar no 

período de decadência do mesmo. (CARINHATO, 2008). 

De acordo com Behring, o movimento de contrarreforma ocorrido no 

Brasil “[...] implicou uma forte destruição dos avanços, mesmo que limitados, 

sobretudo se vistos pela ótica do trabalho, dos processos de modernização 

                                                            
44  Universalidade  da  cobertura;  uniformidade  e  equivalência  dos  benefícios;  seletividade  e 
distributividade nos benefícios e serviços; irredutibilidade do valor dos benefícios; equidade na forma de 
participação no custeio; diversidade da base de financiamento; e caráter democrático e descentralizado 
da administração. 
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conservadora que marcaram a historia do Brasil”. (2003, p. 198). Ainda 

segundo a autora, tal movimento marcou um período de retrocesso para o 

sistema de proteção social. 

As sucessivas contrarreformas ocorridas a partir de então, tidas como 

de natureza técnica, têm um objetivo político de desmonte da proteção social. 

Os únicos princípios constitucionais da seguridade que vêm sendo seguidos 

com rigor são os da seletividade e distributividade. (BOSCHETTI, 2009b). 

Os primeiros sinais de tal desmonte são as contrarreformas, 

principalmente as da previdência45, que segundo Boschetti e Salvador: 

 (...) restringiram direitos, reforçaram a lógica do seguro, reduziram 
valor de benefícios, abriram caminho para a privatização e para a 
expansão dos planos privados, para os fundos de pensão, ampliaram 
o tempo de trabalho e contribuição para obter a aposentadoria. (apud 
BOSCHETTI, 2009b, p. 332). 
 

No âmbito da saúde, os princípios previstos também têm sido 

ignorados. O SUS enfrenta uma situação cada vez mais precária, suprindo 

minimamente às demandas, não sendo suficiente nem para o atendimento a 

emergências. A escassez de investimentos é revelada através da falta de 

medicamentos, de profissionais, das condições precárias de trabalho e assim, 

a incapacidade de atender às demandas é evidenciada pelas grandes filas em 

busca de um atendimento. (BOSCHETTI, Op. Cit.). 

Em relação à assistência social, as políticas continuam sendo 

focalizadas e priorizam os programas de transferência de renda. A escassez de 

recursos do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) revela a prioridade da 

política econômica, que é o pagamento dos juros da dívida pública. As verbas 

repassadas aos municípios pelo governo federal são reduzidas, apontando 

para uma tendência decrescente. (BOSCHETTI, Op. Cit.) 

Outro aspecto do desmonte da proteção social é a fragilização dos 

espaços democráticos de participação e controle, como Conselhos e 

Conferências. Destaca-se a extinção do Conselho Nacional de Seguridade 

Social, que era responsável pela integração e articulação da previdência, 

assistência e saúde, conferindo à seguridade um caráter de unidade. Além 
                                                            
45 Realizadas em 1998, 2002 (Governo Fernando Henrique Cardoso) e 2003 (Governo Lula). 
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disto, os conselhos passam a funcionar cada vez mais como instituições 

pertencentes ao Estado, e não “como espaço autônomo de participação, 

controle democrático e fiscalização.” (BOSCHETTI, Op. Cit., p. 334). 

O orçamento da seguridade também revela o desmonte da proteção 

social. Não existe diversidade na base de financiamento46, e ela é constituída, 

basicamente, das contribuições dos empregadores e trabalhadores em folha de 

pagamento. (BOSCHETTI, Op. Cit.). 

Assim, quem paga a maior parte da conta da seguridade social são 
os trabalhadores, com o desconto em folha, sendo que as 
contribuições sociais baseadas no lucro (CSLL) e faturamento das 
empresas (Cofins) acabam sendo transferidas para as mercadorias 
onerando os consumidores. Do ponto de vista das fontes de 
financiamento, podemos afirmar que a seguridade tem caráter 
regressivo, pois não transfere renda do capital para o trabalho. 
(BOSCHETTI, Op. Cit., p. 334). 
 

Outro fator relevante é o destino dado a tais recursos. Historicamente, 

a prioridade é da previdência, seguida pela saúde e por último a assistência. 

Porém, tem se observado uma progressiva inversão entre as duas últimas, 

revelando as tendências das atuais políticas de seguridade.   

Para compreender a seguridade social é necessário compreender sua 

relação com a política econômica, pois a redução dos direitos, a restrição dos 

espaços de participação e controle democráticos e as reduções dos recursos 

estão diretamente ligadas à política econômica, que se apropria de grande 

parte do orçamento da seguridade. Desde 1994, parte dos recursos destinados 

à seguridade vem sendo utilizada para sustentar a política econômica adotada 

desde então, sendo canalizada para geração de superávit primário. 

(BOSCHETTI, Op. Cit.) 

Seguindo o receituário internacional, as políticas sociais se tornam 

cada vez mais focalizadas e de cunho compensatório, seguindo, também, a 

lógica da terceirização para o setor privado. Ocorre a mercantilização dos 

serviços públicos na área social, através das parcerias com empresas privadas 

e ONGs para a execução dos mesmos, fazendo com que eles percam o caráter 

de direito social. (CARINHATO, Op. Cit.). 

                                                            
46 Prevista no artigo 194, inciso VI da Constituição Federal. 
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E a partir daí presenciou-se o intenso crescimento do chamado 

“terceiro setor”, que assumia a responsabilidade inerente ao Estado, 

mercantilizando serviços e desfigurando os direitos sociais. Segundo Montaño: 

A estratégia neoliberal tende, sobretudo, a instrumentalizar um 
conjunto de valores, práticas, sujeitos, instâncias: o chamado “terceiro 
setor”, os valores altruístas de “solidariedade individual” e do 
“voluntarismo” e as instituições e organizações que em torno deles se 
movimentam. O capital luta por instrumentalizar a sociedade civil – 
torná-la dócil, desestruturada, desmobilizada, amigável. O debate 
sobre o “terceiro setor”, como ideologia, transforma a sociedade civil 
em meio para o projeto neoliberal desenvolver sua estratégia de 
reestruturação do capital, particularmente no que refere à reforma da 
Seguridade Social. (2002, p. 58) 

 

A taxa de desemprego se manteve em crescimento, apresentando 

alguns momentos breves de desaceleração, em função de breves momentos 

de alta nos indicadores econômicos. Este foi o reflexo da política 

macroeconômica que priorizou a estabilização e abertura comercial, bem como 

a concentração da estrutura fundiária. (SANTOS, 2012b). 

Em 2003, Luiz Inácio “Lula” da Silva assume o poder, sendo o primeiro 

candidato de esquerda eleito à presidência. Porém, contrariamente aos 

discursos de campanha, adere ao regime neoliberal, mantendo a aparência de 

esquerda.  

O Governo Lula conseguiu realizar as contrarreformas que o Governo 

FHC não conseguiu e, através da cooptação das lideranças sindicais, tais 

ajustes pareceram consensuais. O mesmo caráter de passividade visto 

anteriormente, em tempos de restrição de direitos políticos, continua presente. 

Porém, se tratando de uma democracia, os artifícios utilizados são outros. Os 

programas de transferência de renda e o incentivo ao consumo conseguem 

atingir a grande parte da classe trabalhadora, desde as camadas mais baixas, 

chegando à classe média. As classes dominantes também são privilegiadas, 

através da atração do capital estrangeiro. (SANTOS, 2012a) 

As taxas de desemprego decresceram por um período, o que não 

implica em diminuição da desigualdade social, visto que as condições de 

exploração da força de trabalho não se alteraram, ao contrário, o padrão de 

proteção social foi ainda mais precarizado, através das políticas focalizadas e 
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as lutas dos trabalhadores e movimentos sociais tendeu a se passivizar, 

através da cooptação das lideranças sindicais e dos movimentos.  

A política social, então, se manteve voltada para os mais pobres e 

miseráveis, e baseada em programas de transferência de renda, a exemplo do 

Bolsa Família, que, segundo Santos (2012a), foi uma medida extremamente 

popular e responsável pelo alto nível de aprovação popular ao governo. A 

“questão social” foi reduzida a pobreza. 

O objetivo é conseguir força de trabalho barata, com o objetivo de 

diminuir os custos da produção, aumentando os lucros. Para isso, diminuem-se 

os encargos sociais, negando os direitos trabalhistas. (SANTOS, 2012a) 

Mesmo com a redução das taxas de desemprego e os anúncios de 

grandes oportunidades para todos, não se vive no país um Estado de Bem-

Estar social, e nem políticas de pleno emprego, com caráter universal. O que 

se vê é um alinhamento do Brasil aos interesses dos organismos internacionais 

como o FMI, Banco Mundial, dentre outros, no que diz respeito ao aumento da 

extração de excedentes, através de uma política social-liberal.  

Portanto, essas baixas taxas de desemprego alcançadas nos governos 

petistas, até então, escondem formas cada vez mais precárias de trabalho. 

Com o estímulo ao “empreendedorismo”, o indivíduo tem a falsa ideia de que 

pode ser ”seu próprio patrão”, o que só mascara o subemprego.  

Além disso, os níveis de desigualdade permanecem altos, pois na 

mesma proporção em que a riqueza aumenta, aumenta também a pobreza, 

visto que “a acumulação e desigualdade são indissociáveis do desenvolvimento 

capitalista”. (TAVARES, 2009 apud SOARES, 2014, p. 208). 

O trabalhador é cada vez mais responsabilizado por sua situação de 

desemprego, atribuída “à falta de empregabilidade”, o que deve ser 

solucionado através da capacitação profissional, do “empoderamento”, como 

se ele, somente através de seu esforço e dedicação, fosse capaz de superar 

sua situação de “pobreza”.  
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Porém, o que é, de fato, oferecido aos trabalhadores através da atual 

política de geração de emprego e renda é segundo Soares (2014), baixos 

salários, autoemprego (tanto em cooperativas, sem a garantia de salários 

mensais, ou como empreendedor individual), e o acesso a benefícios, como 

indenização e seguro-desemprego, aos trabalhadores libertados de condições 

análogas a da escravidão e para aqueles que foram demitidos sem justa causa. 

Essa é a realidade mascarada pelo discurso oficial de que o Brasil é 

país das oportunidades, “um país de todos”. Os indivíduos são condicionados a 

se adequar a “ética do trabalho”, sujeitando-se a formas de vínculo cada vez 

mais precarizadas. E os indivíduos que, por algum motivo, não conseguem se 

inserir no mercado de trabalho e não são contemplados pelas políticas sociais 

de alívio a extrema pobreza, são criminalizados, ou seja, se não são 

alcançados pela política social, resta-lhes a política criminal. E as estatísticas 

da população prisional confirmam esta tendência.  

No estado do Rio de Janeiro, a superlotação é um problema grave, 

considerando que a taxa de ocupação do sistema prisional é de 185%. Diante 

disso, o Ministério Público do Estado do Rio de janeiro (MPRJ), através da 

Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Sistema Prisional e Direitos 

Humanos (PJTCSPDH), remeteu à Vara de Execuções Penais, em janeiro de 

2017, um pedido de providências frente à superlotação carcerária, objetivando 

a elaboração de um plano de redução da população prisional, que ajuste o 

excesso ou desvio de execução, e sistematize metas, filtros de controle e 

critérios objetivos para a porta de saída47. 

Este documento traz um panorama sobre a situação dos presídios48 

fluminenses, destacando, também, o aumento do número de óbitos que, de 

2013 a 2016, foi de 90,9%, sendo as doenças como a tuberculose, que acabam 

                                                            
47  Saída  antecipada  de  sentenciado  no  regime  com  falta  de  vagas;  liberdade  eletronicamente 
monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 
o  cumprimento  de  penas  restritivas  de  direito  e/ou  estudo  ao  sentenciado  que  progride  ao  regime 
aberto 
48 Os dados de ocupação divulgados pelo MPRJ não abrangem as unidades de saúde e de cumprimento 
de medida de segurança.   
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sendo recorrentes em um ambiente insalubre49 e superlotado, a principal causa 

de morte.  

Para compreender a gravidade da superlotação, faz-se necessário 

avaliar a taxa de ocupação de cada presídio, discriminada a seguir: 

 

Tabela 1 - Ocupação das Unidades Masculinas 

Ocupação ‐ Unidades Masculinas 

Unidade  Capacidade  Efetivo  Excesso  % de Ocupação 

1. SEAPMM  884  3003  2119  340% 

2. SEAPAT      960  2867  1907  299% 

3. SEAPJP  616  1628  1012  264% 

4. SEAPJS  750  1758  1008  234% 

5. SEAPTD  630  1449  819  230% 

6. SEAPAF  968  2129  1161  220% 

7. SEAPCN  750  1650  900  220% 

8. SEAPSR  750  1643  893  219% 

9. SEAPPR  750  1625  875  217% 

10. SEAPJCS  884  1906  1022  216% 

11. SEAPMS  1320  2817  1497  213% 

12. SEAPRN  564  1184  620  210% 

13. SEAPPC  1699  3525  1826  207% 

14. SEAPCF  842  1610  768  191% 

15. SEAPJL  1344  2509  1165  187% 

16. SEAPEB  992  1826  834  184% 

17. SEAPPM  750  1376  626  183% 

18. SEAPSN  668  1204  536  180% 

19. SEAPDC  500  889  389  178% 

20. SEAPIS  352  625  273  178% 

21. SEAPEC  383  630  247  164% 

22. SEAPVM  466  752  286  161% 

23. SEAPAC  302  486  184  161% 

24. SEAPEM  1497  2116  619  141% 

25. SEAPLB  512  709  197  138% 

26. SEAPVP  1444  1907  463  132% 

27. SEAPBS  547  657  110  120% 

28. SEAPGC  672  796  124  118% 

29. SEAPBM  912  994  82  109% 
                                                            
49 Em  pesquisa  realizada  pelo  Ministério  Público,  foi  constatado  que  das  49  unidades  prisionais 
analisadas, apenas 10 dispunham de procedimentos específicos para troca de roupas de cama e banho e 
uniforme  em  face  de  patologias  de  presos,  o  que  contribui  para  a  propagação  de  doenças  infecto‐
contagiosas. (CNMP, 2016) 
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30. SEAPHG  504  486  ‐18  96% 

31. SEAPFC  302  288  ‐14  95% 

32. SEAPFM  532  454  ‐78  85% 

33. SEAPCK  50  41  ‐9  82% 

34. SEAPLP  48  30  ‐18  62% 

35. SEAPPO  154  92  ‐62  59% 

36. SEAPCM  246  146  ‐100  59% 

37. SEAPFS  180  105  ‐75  58% 

38. SEAPAM  140  78  ‐62  55% 

Fonte: MPRJ, 2017. 

 

Tabela 2 - Ocupação das Unidades Femininas 

Ocupação ‐ Unidades Femininas 

Unidade  Capacidade  Efetivo   Excesso  % de Ocupação 

1. SEAPJFS50  276  497  221  180% 

2. SEAPOS51  22  36  14  164% 

3. SEAPJFS  18  33  11  150% 

4. SEAPNS  226  340  114  150% 

5. SEAPOS  264  326  62  123% 

6. SEAPNH  468  514  46  110% 

7. SEAPTB  362  353  ‐9  97% 

8. SEAPJFS  24  12  ‐12  50% 

9. UMI  20  9  ‐11  45% 

Fonte: MPRJ, 2017. 

Das 47 unidades prisionais do sistema, apenas 12 operam dentro do 

limite de vagas. Enquanto uma unidade do regime fechado, a SEAPFS52, tem a 

taxa de ocupação de 58%, ou seja, ainda com vagas disponíveis, outra, a 

SEAPMM53, opera com a ocupação de 340%. Este é um número absurdo que 

revela as condições cruéis e subumanas dos serviços de custódia, tendo em 

vista os demais agravantes que a superlotação provoca, como a proliferação 

de doenças devido a insalubridade, à precariedade do abastecimento de água, 

alimentação e assistência à saúde dos internos.  
                                                            
50 A  Penitenciária  Joaquim  Ferreira  de  Souza  (SEAPJFS)  é  divida  em  3  unidades  distintas:  regime 
provisório comum; provisório federal; outros.  
51 O  Instituto Penal Oscar Stevenson  (SEAPOS) é divido em 2 unidades distintas:  regime  semiaberto e 
aberto. 
52 Penitenciária Cel. PM Francisco Spargoli Rocha, em Niterói.  
53 Cadeia Pública Milton Dias Moreira, em Japeri.  
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A SEAPFM – Cadeia Pública José Frederico Marques – abriga 

atualmente os presos pela operação Lava-Jato, da Polícia Federal, bem com 

outros agentes políticos, chegando a ter três ex-governadores como internos 

em um dia. Sergio Cabral, Anthony Garotinho e Rosinha Matheus54 ficaram em 

uma ala separada dos presos comuns, que é destinada a quem possui ensino 

superior e que difere totalmente das demais alas do presídio. O ex-secretário 

de saúde, Sérgio Cortes, também compõe o efetivo, atuando como médico da 

unidade. Apesar de ter uma taxa de ocupação de 85%, a unidade conta, ao 

mesmo tempo, com celas superlotadas e outras com uma realidade bem 

distinta: amplas, em bom estado de conservação, com itens que, apesar de 

essenciais, não são encontrados em todas as celas, como vaso sanitário, pia 

com torneira e filtro de água55.  

Uma vistoria do Ministério Público56 na unidade apontou, dentre várias 

irregularidades, um suposto beneficiamento, pois uma galeria feminina foi 

criada pouco antes que a justiça determinasse o retorno à prisão de Adriana 

Ancelmo, esposa de Sérgio Cabral. Antes disso, unidade era exclusivamente 

masculina e destinada a presos provisórios. A situação permite que os dois 

tenham contato nas áreas externas, o que é algo arbitrário se consideradas as 

condições para visita entre presos no regime fechado e semiaberto, previstas 

na Resolução SEAP nº 584, de 201557. Este é apenas um dos muitos casos 

que retratam a racionalidade conservadora da burguesia brasileira descrita por 

Fernandes (1975), com suas estratégias para perpetuação do 

superprivilegiamento econômico, sociocultural e político.  

                                                            
54 A  justiça  concedeu  o  habeas  corpus  a  ex‐governadora  no  dia  30.11.2017,  substituindo  a  prisão 
preventiva pela domiciliar com monitoramento eletrônico. 
55 Muitos presídios  contam  com  vasos  sanitários e pias/tanques  apenas em  áreas  comuns, e não em 
cada cela, o que pode ser visto na reportagem “Defensoria Pública divulga fotos do estado precário dos 
presídios no RJ”, exibida pela Rede Globo em 23.06.2015. Disponível em: http://g1.globo.com/rio‐de‐
janeiro/noticia/2015/06/defensoria‐publica‐divulga‐fotos‐do‐estado‐precario‐dos‐presidios‐no‐rio.html. 
Acesso em 30 nov. 2017.  
56  Reportagem  produzida  pela  Folha  de  São  Paulo.  Disponível  em: 
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2017/11/1938705‐promotoria‐analisa‐dez‐mil‐horas‐de‐gravacao‐
em‐cadeia‐de‐cabral.shtml. Acesso em 30 nov. 2017. 
57 A visitação entre presos é concedida mediante requerimento apresentado ao diretor da unidade, que 
após ouvir o parecer da Comissão Técnica de Classificação, poderá deferir ou não o pedido e estando 
sujeita a viabilidade operacional.  
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formas e meios de sobrevivência e de realização do fetichismo da mercadoria, 

que entram em confronto com os supostos da ordem estabelecida.  

A afirmação de que “o Brasil é o país da impunidade” esconde o fato 

que tal impunidade diz respeito a uma pequena parcela da população – as 

classes dominantes –, pois para a maioria dos brasileiros a punição é algo 

cotidiano.  

Em certas áreas das cidades, locais ditos perigosos, as ações policiais 

[violentas] são rotineiras, com violações de direitos, invasão de domicílios, os 

barracos e casas simples, à procura de suspeitos, sob a justificativa de 

proteger a sociedade, os homens de bem, da ameaça a sua integridade e seu 

patrimônio. Por outro lado, os membros da elite estão distantes desta 

realidade, vivendo em grandes condomínios com ampla infra-estrutura e 

segurança privada. (CFESS, 2011) 

Em um seminário promovido pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), em 

2007, o então secretário de segurança do estado do Rio de Janeiro, José 

Mariano Beltrame, afirmou que um tiro em Copacabana é uma coisa. Um tiro 

na Coréia (periferia) é outra. À medida que se discute essa questão do 

enfrentamento, isso beneficia a ação do tráfico de drogas 59 , relatando o 

processo de migração de traficantes das periferias para a zona sul, na tentativa 

de evitar as ações repressivas. O ex-secretário evidenciou a grave diferença 

entre a abordagem policial nesses espaços, distinguindo os locais em que 

famílias de classe média e alta habitam, das comunidades carentes das zonas 

norte e oeste60. 

Assim, a ação do Estado na tentativa do “controle social da pobreza” 

nos diferentes espaços públicos se traduz, muitas vezes, em ações repressivas 

e violentas, com a presença dos órgãos de segurança, ou ações de caráter 

higienista, com o objetivo de “maquiar” a realidade de tais espaços, 

notadamente as áreas nobres, com o controle da população de rua, usuários 

                                                            
59 “Beltrame:  'Um  tiro  em  Copacabana  é  uma  coisa.  Na  Favela  da  Coréia  é  outra'.  OAB  critica 
diferenciamento”.  Fonte:  Reuters  e  O  Globo  Online.  Disponível  em: 
https://extra.globo.com/noticias/rio/beltrame‐um‐tiro‐em‐copacabana‐uma‐coisa‐na‐favela‐da‐coreia‐
outra‐oab‐critica‐diferenciamento‐720077.html. Acesso em 20 nov. 2017. 
60 Ibidem. 
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de drogas e outros considerados indesejáveis.  

Os recentes acontecimentos na cidade de São Paulo são exemplos 

dessa tendência, com os programas “Cidade Linda” 61  e “Redenção” 62 , 

desenvolvidos pela atual gestão municipal.  Tais programas estão interligados, 

tendo em vista que uma das ações do segundo, de responsabilidade da 

segurança pública, é fornecer apoio às ações de zeladoria urbana, 

principalmente os programas de limpeza63.  

Seguindo esta lógica, uma grande operação64  na região central da 

cidade, no local denominado como Cracolândia, foi notícia65 em todo o país. 

Cerca de 900 policiais civis e militares expulsaram, violentamente, os 

indivíduos que estavam no local, desalojando moradores e comerciantes, sem 

que os mesmos pudessem sequer levar seus pertences, inclusive de hotéis e 

pensões mantidos pelo programa “Braços Abertos” 66 , desenvolvido na 

localidade pela gestão anterior. Tais locais foram demolidos posteriormente, 

quando ainda havia moradores no imóvel67. A ação, que foi duramente criticada 

pelo Ministério Público, Defensoria Pública e diversos conselhos de classe68, 

tinha como objetivo reprimir o consumo e tráfico de drogas na região, e resultou 

na prisão de 38 pessoas.  

                                                            
61 De acordo com a prefeitura, a operação é um mutirão de serviços para revitalizar diversas áreas da 
cidade. Uma das primeiras ações do programa foi a instalação de telas em volta de um viaduto, para que 
a  população  de  rua  ali  instalada  não  fosse  vista. Notícia  disponível  em:  https://noticias.r7.com/sao‐
paulo/politicas‐de‐doria‐sao‐higienistas‐e‐dificilmente‐vao‐mudar‐vida‐de‐morador‐de‐rua‐dizem‐
especialistas‐14012017. Acesso em: 20 nov. 2017.  
62 Tem  como  o  objetivo,  segundo  a  prefeitura,  o  atendimento  integral  aos  usuários  de  drogas, 
denominados pacientes.  
63  “Diretrizes  do  Programa  Redenção”.  Disponível  em: 
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/programas/index.php?p=239138.  Acesso 
em: 20 nov. 2017.  
64 Realizada em 21/05/2017. 
65 “Polícia  faz operação contra tráfico de drogas e Doria diz que Cracolândia  'acabou'”. Disponível em: 
https://g1.globo.com/sao‐paulo/noticia/policia‐faz‐operacao‐na‐cracolandia‐no‐centro‐de‐sp.ghtml. 
Acesso em: 20 nov. 2017. 
66 Programa criado em 2014 e destinado a moradores de rua que faziam uso abusivo de crack. Baseado 
na perspectiva da redução de danos, oferecia moradia, alimentação e atendimento médico aos usuários, 
dentre outras atividades.  
67  “Ação  de  Doria  para  demolir  imóvel  deixa  feridos  na  cracolândia,  em  SP”.  Disponível  em: 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/05/1886608‐demolicao‐de‐parede‐de‐imovel‐deixa‐dois‐
feridos‐na‐cracolandia‐em‐sp.shtml. Acesso em: 20 nov. 2017. 
68 Em parceria, os órgãos elaboraram o  relatório  intitulado: “Estamos de olho: avaliação conjunta dos 
hospitais  psiquiátricos  do  Projeto  Redenção”,  diante  da  tentativa  da  realização  de  internações 
compulsórias,  a  desapropriação  arbitrária de moradias,  entre  várias  outras  violações. Disponível  em: 
http://edelei.org/_img/_banco_imagens/relato%CC%81rio‐web‐v2.pdf. Acesso em: 20 nov. 2017. 
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Segundo Batista (1990), as prisões eram funcionais ao capitalismo 

para garantir a mão de obra, criminalizando os pobres em situação de 

desemprego, e para impedir que os trabalhadores parassem de trabalhar, 

criminalizando as greves. Exemplo disso, no Brasil, é o Código Penal de 1890, 

que punia o crime de vadiagem e a greve 69 . Esta última causou reação, 

gerando mudanças na lei, mas não alterando sua essência. O pensamento que 

vigorava até então era de que “não trabalhar é ilícito, parar de trabalhar 

também. Em suma, punidos e mal pagos.” (p. 36) 

De acordo com Wacquant70 (2003), o Estado caritativo se retirou de 

cena, dando lugar ao Estado disciplinar, que criminaliza as consequências da 

miséria, atuando em duas vertentes.  A primeira se utiliza dos serviços sociais 

como forma de controle e vigilância das “classes perigosas”, seguindo a lógica 

do workfare 71  e do learnfare 72 . A segunda é o crescente processo de 

encarceramento da população, que, por razões históricas e sociais, atinge 

majoritariamente os negros. 

Lado a lado com a desfiguração, mutilação e aniquilamento das 
garantias sociais e trabalhistas vai-se delineando a política de 
“contenção repressiva” dos pobres. As taxas de encarceramento 
sobem rapidamente nos últimos 20 anos – 314%- nos Estados 
Unidos, coração do Império. Ao mesmo tempo aumenta a seletividade 
do sistema; os que perderam orçamento social vão lotar as cadeias 
locais, estaduais e federais. (BATISTA, 2003b, p. 11). 

 

Tanto nos Estados Unidos como no Brasil, a maior responsável pelo 

boom da população carcerária foi a política de “guerra às drogas”, que, na 

verdade, não passa de uma perseguição aos que vendem nas ruas, 

principalmente “a juventude dos guetos para quem o comércio à varejo é a 

fonte de emprego mais diretamente acessível”. (ADLER, 1995 apud 

WACQUANT, 2003, p. 29). 
 

                                                            
69 “Definida como cessação ou suspensão do trabalho para impor aumento ou diminuição de serviços ou 
salário”. (BATISTA, 1990, p. 36) 
70 Embora a análise do autor  se  refira aos EUA, muitos elementos  são  comuns à  realidade brasileira, 
visto que a colônia importa muitos modelos de atuação, como a política de guerra as drogas, de Nixon, e 
a da “tolerância zero” no combate à criminalidade na década de 90. 
71 Obrigação do indivíduo em aceitar qualquer oportunidade de trabalho que apareça, por mais precária 
que seja, sob pena de perder o benefício em caso de recusa. (WACQUANT, 2003). 
72 Controle da assiduidade escolar dos  filhos dos beneficiários, bem como a  inclusão em estágios sem 
importância reconhecida.  
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A crise econômica dos anos sessenta e setenta, com ressonância 
naquelas décadas perdidas de oitenta e noventa, produziu o 
recrutamento dessa mão de obra para os “difíceis ganhos fáceis” do 
comércio varejista de drogas, capturando esses braços sobrantes no 
mercado internacional e produzindo aquilo que Nilo Batista 
denominou de "uma política criminal com derramamento de sangue", 
que operou o deslocamento de uma visão sanitária que regeu até 
1964 para uma visão bélica que aporta ao Brasil no marco da 
ditadura civil-militar.   
O paradigma bélico entra na política criminal de drogas, e Zaffaroni a 
ela se refere como o fenômeno da multiplicação dos verbos73, cada 
ano um novo verbo típico vai sendo acrescentado (plantar, guardar, 
emprestar etc.). Este milagre da multiplicação de verbos vai 
produzindo uma expansão da punitividade de uma forma (como é da 
natureza seletiva do sistema penal) que acaba incidindo sobre os 
nossos velhos e eternos clientes do extermínio. (BATISTA, 2013, p. 
110-111) 

 

Essa tendência é confirmada ao se analisar o perfil da população 

carcerária, demonstrado anteriormente. A questão das drogas serviu para 

atualizar a figura do “inimigo interno”74, incorporada pelo direito penal e no 

processo penal, e segue a lógica do extermínio. Permanece a figura do ser 

“matável”, eternizando as chacinas e o genocídio. (BATISTA, 2013) 

Batista (2003) revela que, nos Estados Unidos, os conflitos econômicos 

foram transformados em conflitos sociais que se expressaram em conflitos 

sobre determinadas drogas. Assim,  

A primeira lei federal contra a maconha tinha como carga ideológica a 
sua associação com imigrantes mexicanos que ameaçavam a oferta 
de mão-de-obra no período da Depressão. O mesmo ocorreu com a 
migração chinesa na Califórnia, desnecessária após a construção das 
estradas de ferro, que foi associada ao ópio. No Sul dos Estados 
Unidos, os trabalhadores negros do algodão foram vinculados à 
cocaína, criminalidade e estupro, no momento de sua luta por 
emancipação. O medo do negro drogado coincidiu com o auge dos 
linchamentos e da segregação social legalizada. Estes três grupos 
étnicos disputavam o trabalho nos Estados Unidos, dispostos a 

                                                            
73 A exemplo do  artigo 33 da  Lei 11.343, de 2006,  Lei de Drogas,  sobre a  caracterização dos  crimes: 
“Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter 
em  depósito,  transportar,  trazer  consigo,  guardar,  prescrever,  ministrar,  entregar  a  consumo  ou 
fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação  legal 
ou regulamentar”.  
74 “Todos nós brasileiros somos por igual a mão possessa que os supliciou. Descendentes de escravos e 
senhores de escravos, seremos sempre servos da malignidade destilada e  instalada em nós tanto pelo 
sentimento da dor  intencionalmente produzida para doer mais, quanto pelo exercício da brutalidade 
sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças convertidas em pastos de nossa fúria. A mais terrível de 
nossas heranças é esta de  levar sempre conosco a cicatriz de torturador  impressa na alma e pronta a 
explodir  na  brutalidade  racista  e  classista.  Ela  é  quem  incandesce,  até  hoje,  em  tanta  autoridade 
brasileira  predisposta  a  torturar,  a  viciar,  a machucar  os  pobres  que  lhes  caem  às mãos.”  (RIBEIRO, 
Darcy, 1994 apud BATISTA, 2013, p.111) 
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trabalhar por menores salários que os brancos.   (ibidem, p. 81) 
 

Assim, a “guerra às drogas” é, na verdade, uma perseguição arbitrária 

aos grupos específicos que ameaçam de alguma forma a dinâmica da 

acumulação capitalista. E esta guerra alimenta o comércio (legal e ilegal) de 

armas, beneficiando a expansão da indústria bélica75.   

No Brasil, a Lei nº 11.343, de 2006 – a chamada lei de drogas – reflete 

essa lógica. De acordo com o artigo 28, parágrafo 2º: 

Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz 
atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao 
local e às condições em que se desenvolveu a ação, às 
circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos 
antecedentes do agente. (grifo nosso) 
 

É possível perceber que a criminalização da pobreza é prevista em lei. 

A diferenciação entre a quantidade de substancia utilizada para consumo 

próprio e para tráfico é determinada pela autoridade policial e judiciária, 

baseada em interpretações subjetivas das circunstâncias do momento da 

apreensão, como o local, condições sociais e pessoais e antecedentes 

criminais.  

Ora, o que se vê é que se um indivíduo negro, pobre, portando certa 

quantidade de drogas for abordado pela polícia próximo a alguma favela, 

certamente será “enquadrado” no artigo 33 da referida lei – o tráfico. Se já tiver 

“passagem pela polícia” então, não caberá nem tentativa de defesa. Por outro 

lado, se um indivíduo for abordado em um bairro nobre, portando a mesma 

quantidade de drogas, tendo uma “boa aparência” e situação financeira, 

provavelmente nem será “enquadrado” como usuário.  

Baratta (2003) afirma que as contradições do modo de produção 

capitalista são evidenciadas de forma aberta e elementar na sociedade 

brasileira, tendo em vista que o país foi o último a abolir a escravidão e é um 

                                                            
75 Embora as guerras precedam o capitalismo, é no  imperialismo que a  indústria bélica  (e outras a ela 
relacionadas) adquire um novo significado, tendo um papel central na economia. “a  indústria bélica e 
sua consequencia, a guerra, são um excelente negócio para os monopólios nela envolvidos: a enorme 
destruição de  forças produtivas que a guerra  realiza abre um  imenso campo para  retomada de ciclos 
ameaçados pela crise.” (NETTO; BRAZ,2006, p. 185) 
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dos mais desiguais76 do mundo. Ainda segundo o autor: 

A criminalização dos grupos subalternos no Brasil (...) permaneceu 
como um tipo de compensação à perda de propriedade sobre os 
escravos e como uma forma de manutenção da autoridade dos 
proprietários sobre os libertos e seus filhos. Se antes a propriedade 
sobre os escravos autorizava a puni-los, torturá-los ou destruí-los, 
agora continua-se a punir, torturar e destruir seus descendentes para 
afirmar simbolicamente um tipo de propriedade sobre eles, para 
enfatizar sua diversidade, para combater sua tendência natural à 
insubordinação. (p. 32) 
 

Assim, os alvos do Estado penal são os descendentes dos escravos, 

que sempre causaram incômodo 77 . A idéia da imagem do inimigo público 

número um vai se traduzindo na imagem do traficante armado, do jovem negro, 

funkeiro, morador de favela, próximo do tráfico de drogas, que usa boné e 

cordões, que demonstra orgulho e nenhuma resignação frente ao contexto de 

miséria em que está inserido.  Estão por toda a parte: camelôs, flanelinhas, 

pivetes. (BATISTA, 2003) 

Pereira (2012) chama a atenção para a diferença entre criminalização 

da pobreza e criminalidade. Segundo a autora, a primeira diz respeito a  

 
um processo político ideológico, em que sabemos, desconfiamos, 
falamos, ouvimos falar nos meios de comunicação de que existem 
suspeitos na sociedade, de que os tantos fulanos mortos no morro 
dos Macacos 78  são suspeitos, mesmo que venha uma mãe se 
descabelando em frente à televisão e dizendo que seu filho era um 
trabalhador, não adianta. [...] Quem é que vai me provar que os 42 
mortos do morro dos Macacos tinham passagem pela polícia e 
evidentemente estavam dentro do tráfico? E se estivessem, não 
existem leis que assegurem que essas pessoas sejam presas, com 
mandado de prisão? (p. 100). 

  
Ainda segundo a autora, a suspeição só agrava a criminalização da 

pobreza. Isso pode ser percebido nas “blitz” policiais, sob o pretexto de manter 

a ordem pública, controlam o deslocamento dos jovens de baixa renda e 
                                                            
76 É  o  10º  país  em  desigualdade  social,  atrás  da  África  do  Sul,  Namíbia,  Haiti,  Botsuana,  República 
Centro‐Africana,  Zâmbia,  Lesoto,  Colômbia  e  Paraguai.  Fonte:  O  Globo.  Disponível  em: 
https://oglobo.globo.com/economia/brasil‐o‐10‐pais‐mais‐desigual‐do‐mundo‐21094828. Acesso em 01 
dez. 2017.  
77 “Se as amas‐de‐leite, as mães pretas, e as babás oferecem seus corpos e seu  leite para os  filhos da 
elite,  o  que  teria  acontecido  com  os  filhos  das  amas‐de‐leite?  Estes  foram  sempre  um  estorvo,  no 
mundo escravo e no mundo pós‐emancipação, povoando as rodas dos expostos, vagando pelas cidades, 
realizando pequenos biscates”. (BATISTA, 2003, p. 65) 
78 Se referindo à invasão realizada pela polícia no morro dos Macacos, em Vila Isabel, em 2009, após a 
derrubada  de  um  helicóptero  da  PM.  Ver:  http://www.estadao.com.br/noticias/geral,conflito‐entre‐
traficantes‐no‐rio‐deixa‐42‐mortos,455541 . 
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controlam seu comportamento. De acordo com Batista (2003b), o ato de deter 

por “atitude suspeita” só demonstra essa lógica e remetem “aos decretos de 

controle dos deslocamentos dos escravos nas ruas do Rio de Janeiro do século 

XIX.” (BATISTA, op. Cit., p. 13). 

A criminalização também se dá através do discurso, até mesmo de 

profissionais responsáveis pelo atendimento aos presos, como os assistentes 

sociais, que, mesmo tendo um compromisso ético com a defesa intransigente 

dos direitos humanos, acaba proferindo falas do tipo: “E então? Foi para o 

livramento 79 ? Gostou? Voltou?” (PEREIRA, 2012, p. 101). E a própria 

população também é levada a desenvolver comportamentos baseados em 

suspeição, estereótipos, quando, por exemplo, atravessa a rua ou troca de 

lugar no ônibus ao se deparar com um indivíduo “mal encarado”, que parece 

que vai cometer um assalto. (ibidem) 

Um instrumento de suma importância no processo de criminalização é 

a imprensa. Segundo Batista (2002) os sistemas penais do capitalismo tardio 

se vinculam a grande mídia, que passa não ter somente a função de 

comunicar, mas tende a fazer parte do processo de execução. Para controlar 

os que ele mesmo marginaliza, o “empreendimento neoliberal” necessita de 

uma estrutura punitiva ampla e bem distribuída, e nesse sentido, recebe 

contribuição das grandes redes de telecomunicações. Ainda segundo o autor: 

 
O compromisso da imprensa – cujos órgãos informativos se 
inscrevem, de regra, em grupos econômicos que exploram os bons 
negócios das telecomunicações – com o empreendimento neoliberal 
é a chave da compreensão dessa especial vinculação mídia-sistema 
penal, incondicionalmente legitimante.  Tal legitimação implica a 
constante alavancagem de algumas crenças, e um silêncio sorridente 
sobre informações que as desmintam. O novo credo criminológico da 
mídia tem seu núcleo irradiador na própria idéia de pena: antes de 
mais nada, crêem na pena como rito sagrado de solução de conflitos. 
Pouco importa o fundamento legitimante: se na universidade um 
retribucionista e um preventista sistêmico podem desentender-se, na 
mídia complementam-se 
harmoniosamente. Não há debate, não há atrito: todo e qualquer 
discurso legitimante da pena é bem aceito e imediatamente 
incorporado à massa argumentativa dos editoriais e das crônicas (pp. 
3-4) 
 

Assim, o jornalismo abdica do papel de informar imparcial e fielmente 

                                                            
79 Referência ao livramento condicional, no caso em que o preso comete evasão e é recapturado.   
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as informações sobre a investigação de um determinado crime e assume o 

próprio papel da investigação ao realizar reconstituições altamente 

dramatizadas 80 , produzindo um julgamento imediato do indivíduo pela 

sociedade, e não pelo júri ao qual deveria ser submetido. (ibidem) 

Para Neder (1993), a mídia de massa não só desencadeia processos 

formais de controle (criminalização), mas também incorpora procedimentos 

informais, tendo em vista que esta imprensa sensacionalista desempenha um 

papel inibidor e repressivo ao exibir o terror cotidiano. A reprodução de imagens 

de violência, com descrições detalhadas da barbárie, chama a atenção das 

classes subalternas, principais consumidores deste tipo de informação e que é 

rejeitada pelas elites, e fornece elementos eficazes, de alguma forma, de 

controle social informal.  

Já a criminalidade, segundo Pereira (2012) “é um dado real”, que 

movimenta um mercado81 lícito, amplo e lucrativo, o mercado da segurança.  

 
A criminalidade, no entanto, como disse, é fonte de uma grande 
economia lícita. Todos os que trabalhamos no sistema penal - juízes, 
promotores, defensores públicos e outros - temos emprego, porque 
existe crime. A empresa de Nelson Piquet blinda carros, porque existe 
crime. Basta listar os que obtêm lucros com a indústria do medo. Na 
sociedade brasileira, são muitos os que visam, na atualidade, nos 
prevenir de algo, evitar que alguém roube nosso carro, entre na 
nossa casa, donde há necessidade dos seguranças de rua. Tudo faz 
parte de uma parafernália imensa na sociedade, atuando dentro da 
economia lícita. Fiz tese de doutorado sobre esse tema. Muitos daqui 
já fizeram pesquisa a respeito. Obtém-se financiamento para este tipo 
de estudo. Faz-se bolsa sanduíche no exterior pelos órgãos 
financiadores, porque existem crimes e presos. Somem-se a isso 
todos os discursos eleitoreiros que se voltam para o combate ao 
crime: a grande chaga da sociedade brasileira. Na verdade, não 
chega a ser uma grande chaga. Muita coisa iria à bancarrota, em 
nossa sociedade, se não existisse essa criminalidade. (IDEM, p.102).  

  
Assim, a criminalidade alimenta o mercado crescente dos produtos e 

serviços de segurança privada: grades, alarmes e sistemas de segurança, 

vidros blindados, câmeras, armas, equipes de segurança, cursos de defesa 

pessoal e tantos outros. Na esfera pública, altos investimentos em construção e 

ampliação de unidades prisionais. Nos Estados Unidos, a tendência ao 
                                                            
80 Batista (2002) cita como exemplo o extinto programa “Linha Direta”, da Rede Globo de comunicação. 
81 “Não  estou  falando  da  economia  ilícita,  que  não  sabemos  quanto  arrecada  nem  quem  são,  na 
verdade, os proprietários últimos dos meios de produção.” (PEREIRA, 2012, p. 101) 
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encarceramento aumentou significativamente o setor das prisões privadas, que 

representa um mercado rentável e em ascensão. (WACQUANT, 2003). O 

debate sobre a privatização já ronda o sistema carcerário brasileiro há anos e, 

atualmente, já existe um complexo prisional operando através de Parceria 

Público-Privada, o que será tratado adiante.  

Assim, é possível perceber a tendência do Estado (que se intensifica 

com o neoliberalismo) em criminalizar a pobreza, de forma a controlar e punir 

os pobres. E essa criminalização não ocorre somente através dos órgãos de 

segurança e repressão – o “braço forte” do Estado. Ela perpassa todas as 

camadas da sociedade principalmente pela mídia.  

É possível compreender também o motivo pelo qual essa parte da 

sociedade não consegue ser inserida no mundo de trabalho, cada vez mais 

flexibilizado e precarizado. E quando conseguem ser inseridos é de forma 

ainda mais precária que o conjunto dos trabalhadores.  

E este é o caso dos condenados do sistema, da população carcerária, 

que além de enfrentar as barreiras da falta de escolaridade e falta de garantia 

de direitos básicos, ainda sofre com o estigma de sua situação de “criminoso”. 

E a forma pela qual se dá tal acesso que será analisada a seguir. 
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3. O TRABALHO NO SISTEMA PRISIONAL DO RIO DE JANEIRO 
  

Este capítulo faz um breve resgate histórico de como as prisões eram 

funcionais ao capitalismo, tendo em vista que o fenômeno do encarceramento 

como principal forma de punição é específico deste modo de produção.  A 

implementação desta forma de sanção no Brasil é tratada, com destaque para 

a Casa de Correção do Rio de Janeiro – CCRJ. 

Por conseguinte, o trabalho dentro das prisões passa a ser analisado, 

destacando seu objetivo e funções, e considerando as recomendações 

internacionais que influenciaram a legislação brasileira acerca do tema.  

O papel da Fundação Santa Cabrini, gestora do trabalho prisional do 

estado do Rio de Janeiro, é analisado, a fim de conhecer os moldes de sua 

atuação: as vantagens oferecidas às empresas conveniadas, a forma de 

captação de parceiros, como as vagas de trabalho e cursos são distribuídas 

entre as unidades e como tais unidades selecionam os internos “aptos” a 

exercer as funções. Os limites deste processo também são analisados, como a 

falta de escolaridade mínima dos internos para exercer as funções oferecidas: 

“elegibilidade” x “inelegibilidade”.  

Diante disso, aspectos que serão determinantes para o êxito do 

processo de ingresso em atividades laborativas são analisados, como o acesso 

efetivo à educação formal e qualificação profissional – garantias previstas em 

lei.  

Assim, buscou-se encontrar o significado do trabalho prisional e sua 

funcionalidade para a economia capitalista, identificando como o sistema 

carcerário se utiliza da força de trabalho, levando em consideração 

determinantes recentes como a questão da iminente privatização do sistema 

prisional e suas “vantagens” à economia.  

 

3.1. Punição e produção capitalista 
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Para entender o significado da punição através da privação da 

liberdade, é necessário, primeiramente, compreender que o fenômeno jurídico 

se constitui a partir de um modo específico de produção: o capitalista. De 

acordo com Marx (2008): 

 
(...) na produção social da própria existência, os homens entram em 
relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade; 
essas 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 
sociedade, a base real sobre a qual se eleva uma superestrutura 
jurídica e política e à qual correspondem formas sociais determinadas 
de consciência. (p. 47) 
 

O fenômeno jurídico é, portanto, característico do modo de produção 

capitalista, sendo determinado pela relação de troca de mercadorias. 

(PACHUKANIS, 1988) 

Para que essa troca seja realizada, é necessário que se estabeleça 

uma relação de equivalência entre as mercadorias, baseada na quantidade de 

trabalho socialmente necessário para sua produção, ou seja, os frutos do 

trabalho devem “reduzir-se em sua totalidade a igual trabalho humano, a 

trabalho humano abstrato.” (MARX, 1996, p. 168) Além disso, é necessário que 

os possuidores das mercadorias se relacionem de forma independente e 

igual82, mediante o contrato.  
 
As mercadorias não podem por si mesmas ir ao mercado e se trocar. 
Devemos, portanto, voltar a vista para seus guardiões, os 
possuidores de mercadorias. As mercadorias são coisas e, 
conseqüentemente, não opõem resistência ao homem. Se elas não 
se submetem a ele de boa vontade, ele pode usar de violência, em 
outras palavras, tomá-las. Para que essas coisas se refiram umas às 
outras como mercadorias, é necessário que os seus guardiões se 
relacionem entre si como pessoas, cuja vontade reside nessas 
coisas, de tal modo que um, somente de acordo com a vontade do 
outro, portanto cada um apenas mediante um ato de vontade comum 
a ambos, se aproprie da mercadoria alheia enquanto aliena a própria. 
Eles devem, portanto, reconhecer-se reciprocamente como 
proprietários privados. Essa relação jurídica, cuja forma é o contrato, 
desenvolvida legalmente ou não, é ma relação de vontade, em que se 
reflete a relação econômica. O conteúdo dessa relação jurídica ou de 
vontade é dado por meio da relação econômica mesma. (IBIDEM, p. 
168) 
 

                                                            
82 “(...) sujeito econômico recebe, por assim dizer, como compensação, porém agora enquanto sujeito 
jurídico, um presente singular: uma vontade juridicamente presumida que o torna absolutamente livre e 
igual entre os outros proprietários de mercadorias.” (PACHUKANIS, 1988, p. 72) 
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E assim, no modo de produção capitalista, todos os homens são 

reduzidos a “sujeitos de direitos”, e a relação entre eles, visando à troca, 

constitui a forma jurídica. (FURQUIM, 2014) 

O sistema punitivo possui uma determinada função na ordem jurídica 

capitalista, que é garantir o respeito à propriedade privada e aos termos do 

contrato. Da mesma maneira, a utilização do cárcere como forma predominante 

de punição também é característica do modo de produção capitalista, pois, 

embora a violação da regra seja antecedente à própria regra83, as formas de 

castigo adotadas historicamente eram bem distintas.  

Na Idade Média, o principal objetivo das punições era a manutenção da 

hierarquia social e da ordem pública. Por não haver um aparelho estatal de 

punição, predominava o método privado de arbitragem de conflitos, 

estabelecendo o pagamento de fianças ou indenizações, que gradativamente 

foram substituídas por castigos corporais e penas capitais. A prisão não era um 

método punitivo comum, sendo normalmente utilizada para detentos a espera 

de julgamento, ou para os impossibilitados de pagar fiança.  

A sociedade feudal adotava o cárcere preventivo e o cárcere por 

dívidas84, mas a ideia de privar o indivíduo de um tempo determinado de 

liberdade, sem associar a outros castigos, ainda não havia surgido. A pena 

tinha um caráter de vingança sangrenta e sucessiva, num ciclo de geração em 

geração. Com a regra do talião, surge a noção de punição equivalente: “olho 

por olho, dente por dente” e depois a reparação do dano em dinheiro – o 

sistema de multas. (PACHUKANIS, 1988) 

Mas a equivalência medida pelo tempo – um quantum de liberdade 

proporcional ao delito cometido – surge apenas no modo de produção 

capitalista: 

                                                            
83 “A  relação  jurídica  adquire  historicamente  o  seu  caráter  específico  sobretudo  em  relação  com  a 
violação do direito. O conceito de roubo aparece bem mais cedo do que o conceito de propriedade. As 
relações  derivadas  do  empréstimo  são  fixadas  pelos  casos  em  que  o  devedor  não  tem  intenção  de 
pagar”. (PACHUKANIS, 1988, p. 118) 
84 “Desde a antiguidade a prisão existe como forma de reter os indivíduos. Esse procedimento, contudo, 
constituía  apenas  um meio  de  assegurar  que  o  preso  ficasse  à  disposição  da  justiça  para  receber  o 
castigo prescrito, o qual poderia ser a morte, a deportação, a tortura, a venda como escravo ou a pena 
de galés, entre outras.” (MAIA [et al.], 2009, p. 12) 



84 
 

(...) na presença de um sistema socioeconômico como o feudal, no 
qual ainda não se historicizara completamente a ideia do “trabalho 
humano medido no tempo” (leia-se trabalho assalariado), a pena-
retribuição, como troca medida pelo valor, não estava em condições 
de encontrar na privação do tempo o equivalente do delito. O 
equivalente do dano produzido pelo delito se realizava, ao contrário, 
na privação daqueles bens socialmente considerados com valores: a 
vida, a integridade física, o dinheiro, a perda de status. (MELOSSI; 
PAVARINI, 2010, p. 22) 
 

Assim, como o trabalho abstrato é o trabalho humano quantificado pelo 

tempo, este se torna dominante; e da mesma maneira que a relação entre as 

mercadorias se dá em função da equivalência entre esses trabalhos (tempo85), 

a punição passa a se relacionar com a privação de determinada quantidade de 

tempo. De acordo com Pachukanis (1989), o delito pode ser considerado uma 

forma peculiar de troca, na qual a relação de troca (a relação contratual) é 

estabelecida a partir de uma ação arbitrária de uma das partes e a proporção 

entre delito e reparação equivale a uma proporção de troca. A punição surge, 

então, como um equivalente que compensa o dano sofrido pela vítima. A 

privação de liberdade com uma duração determinada através da sentença do 

tribunal é a forma específica pela qual o Direito Penal moderno, ou seja, 

burguês-capitalista, concretiza o princípio da reparação equivalente.  

Aliás, a Justiça burguesa zela cuidadosamente para que o contrato 
com o delinqüente seja concluído dentro de todas as regras da arte, 
de forma que cada um possa convencer-se de que o pagamento é 
igualmente determinado (publicidade do processo judicial) e de que o 
delinqüente pode negociar livremente sua liberdade (o processo 
contraditório) e que pode utilizar-se de um profissional tecnicamente 
preparado (admissão de advogados de defesa), bem como que cada 
um possa controlar a aplicação da lei. Em uma palavra, as relações 
entre o Estado e delinqüente situam-se nos quadros de um negócio 
comercial lealmente estabelecido. É nisto que consiste as garantias 
do processo penal. 
 

Melossi e Pavarini (2010) demonstram a conexão entre o surgimento 

do modo de produção capitalista e a gênese da instituição carcerária moderna, 

evidenciando que a gênese histórica do capital é fundamental para 

compreender os acontecimentos históricos - a chamada acumulação primitiva: 

Portanto, o processo que cria a relação-capital não pode ser outra 
coisa que o processo de separação de trabalhador da propriedade 
das condições de seu trabalho, um processo que transforma, por um 
lado, os meios sociais de subsistência e de produção em capital, por 
outro, os produtores diretos em trabalhadores assalariados. A 
assim chamada acumulação primitiva é, portanto, nada mais que o 

                                                            
85 Ou tempo de trabalho socialmente necessário para a produção da mercadoria.  
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processo histórico de separação entre produtor e meio de 
produção. Ele aparece como “primitivo” porque constitui a pré-
história do capital e do modo de produção que lhe corresponde. 
(MARX, 1996b, p. 340) 
 

Assim, torna-se fundamental compreender o processo de formação do 

proletariado. O licenciamento das manumissões feudais, a dissolução dos 

mosteiros, o cercamento das terras para a criação de ovelhas e as mudanças 

no método de cultivo contribuíram para a grande expulsão das terras ocorrida 

nos séculos XV e XVI, na Inglaterra. As condições de trabalho nos campos, 

com as grandes cargas de trabalho, impeliu os camponeses a migrar para as 

cidades, atraídos pelo desenvolvimento econômico e o comércio. As cidades 

passaram a abrigar uma massa de desempregados, expropriados, vagabundos 

e bandidos. (MELOSSI; PAVARINI, 2010) 

As ovelhas (...) costumavam ser mansas e comiam pouco, mas 
agora, segundo comentam, tornaram-se tão vorazes e indomáveis a 
ponto de comer até os homens (...) Com efeito, nos locais onde nasce 
uma lã mais fina e, por isso, mais apreciada, os nobres e os senhores 
(...) rodearam toda a terra com cercas para usá-la como pastagens, e 
não deixaram nada para o cultivo (...) E assim, de um modo ou de 
outro, têm que abandonar a terra aqueles pobres desgraçados, 
homens, mulheres, maridos, esposas, órfãos, viúvas, pais de família 
ricos em filhos, mas não em bens, porque a agricultura requer muitos 
braços (...). (MORUS apud MELOSSI; PAVARINI, 2010, p. 34) 
 

De acordo com Marx (1996), era impossível que os trabalhadores 

expulsos da terra fossem absorvidos pela manufatura, em seu estágio inicial, 

na mesma rapidez com que surgia o proletariado; no entanto, esses homens 

depostos de sua rotina subitamente também não conseguiriam adequar-se 

rapidamente a nova situação. Converteram-se, então, em uma multidão de 

mendigos, “vagabundos” e “bandidos”, na maior parte coagida pelas 

circunstâncias. A resposta estatal foi rápida, e passaram a vigorar, no final do 

século XV e todo o século XVI, em toda a Europa Ocidental, uma legislação 

sanguinária contra a vadiagem. O sistema de fianças foi dando lugar à pena 

capital e às mutilações, com o intuito de neutralizar a ameaça representada 

pelas classes perigosas.  

Porém, tais medidas não foram suficientes, frente ao avanço do 

processo de proletarização e, por outro lado o desenvolvimento manufatureiro 

exigia cada vez mais força de trabalho. Diante disso, em 1530 é criado um 

estatuto que obriga o registro dos desocupados, diferenciando os incapacitados 
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para o trabalho - e autorizados a mendigar -, dos demais, que eram proibidos 

de receber qualquer tipo de caridade, sob pena de açoite. Assim, o açoite, a 

deportação e a execução, foram os principais instrumentos da política social 

inglesa, até que outra forma de controle se mostrou mais eficaz. (MELOSSI; 

PAVARINI, 2010) 

Diante do grande número de mendigos pelas ruas de Londres, o rei 

autorizou a utilização do castelo de Bridewell para abrigar os “vagabundos”, 

ociosos, ladrões e autores de outros pequenos delitos. O objetivo da rígida 

instituição era regenerar os internos através do trabalho compulsório e 

disciplina e, principalmente, servir de exemplo a outras pessoas, 

desencorajando-as a seguir o mesmo caminho. Em pouco tempo, foram 

criadas em diversas partes da Inglaterra as houses of correction86, comumente 

chamadas de bridewells. (MELOSSI; PAVARINI, 2010) 

Mas foi com a Poor Law87 que o problema passou a ser enfrentado de 

forma mais normatizada. Os habitantes passaram a pagar um imposto 

destinado ao sustento dos incapacitados ao trabalho e, aos outros, era 

oferecido trabalho através das casas de correção, que também obrigavam a 

trabalhar quem não queria fazê-lo. Assim, a recusa ao trabalho era reconhecida 

como verdadeira intenção criminosa. Vários estatutos limitavam o valor máximo 

do trabalho, e o trabalhador chegou a ser obrigado a aceitar a primeira oferta 

que recebesse, não importando as condições de tal oferta. Assim, o “trabalho 

forçado nas houses of correction ou workhouses88 era direcionado, portanto, 

para dobrar a resistência da força de trabalho e fazê-la aceitar as condições 

que permitissem o máximo grau de extração de mais-valia.” (MELOSSI; 

PAVARINI, 2010, p. 38) 

Sobre a funcionalidade das casas de correção, Menegat (2006) afirma: 

se a Reforma Protestante ajudou a moldar o eu em sua liberdade e 
autonomia, que caracteriza o espírito burguês, o sistema punitivo teria 
sido o seu outro tanto, necessário à disciplina e moldura do eu dos 
trabalhadores imprescindíveis para a indústria nascente. O que 
Calvino e Lutero foram para as necessidades morais do bom 
burguês, que facilitaram o desenvolvimento da lógica mercantil da 

                                                            
86 Casas de correção.  
87 Lei dos Pobres.  
88 Casas de trabalho. 
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sociedade capitalista, as casas de correção e sua terapêutica 
disciplinar embrutecedora o foram para as massas que, literalmente, 
amassadas e derrotadas, foram transformadas em corpos dóceis 
para o trabalho fabril. (p. 277) 
 

Tais instituições se mostram ainda mais eficazes e desenvolvidas em 

Amsterdã - Holanda, atendendo, como sempre, a uma necessidade do 

capitalismo: controle da força de trabalho, através da disciplina e 

domesticação. Tais instituições eram conhecidas como Rasp-huis 89 , e 

abrigavam uma parcela da população com o mesmo perfil das workhouses 

inglesas. A intenção era adotar o mesmo modelo produtivo das manufaturas, e 

a atividade desenvolvida consistia em raspar troncos de pau-brasil até 

transformá-los em pó, para que fosse extraído o pigmento usado para tingir 

fios. O método adotado para tal procedimento era o mais cansativo e 

desgastante, como forma de punição à ociosidade. Essa escolha também 

permitia o aumento dos lucros, sem a necessidade de investimentos 

significativos na produção. De acordo com Melossi e Pavarini (op. Cit.):  

(...) fica claro o objetivo pelo qual, quando se trata de colocar o 
problema da gestão de um setor da força de trabalho que é 
necessário disciplinar e inserir compulsoriamente no mundo da 
manufatura, tende-se a escolher aquele processo produtivo que 
tornava o operário mais dócil e menos munido de um saber e de uma 
habilidade próprios que lhe fornecessem meios de resistência. (p. 45) 
 

Na Inglaterra, a Revolução Industrial traz grandes mudanças à 

estrutura social, com a intensa expulsão dos camponeses, que contribuiu com 

o fenômeno do urbanismo e aumento do pauperismo e da criminalidade. Num 

primeiro momento, a resposta foi o aumento dos impostos para os pobres e a 

ampliação de instrumentos já adotados anteriormente. Mas a partir de 1770 a 

solução dada ao problema passa a se modificar. A repressão passou a ser 

mais rigorosa e as formas de assistência fora das casas de trabalho (definidas 

como house of terror 90 ) foram substituídas por internamento com trabalho 

forçado – atividades inúteis e insignificantes, com o objetivo maior de disciplinar 

e domesticar. Assim, a deterrent workhouse foi “aperfeiçoada” e somente os 

indivíduos pressionados por situações extremas aceitavam o internamento em 

tal local.  O modelo de instituição se difundiu em diversos países da Europa. O 

                                                            
89 O nome se deu em função da atividade exercida, que era raspar a madeira com uma serra pesada e 
com várias lâminas, até transformá‐la em pó.  
90 Casa do terror. 
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trabalho no cárcere passa a ter cada vez mais um caráter disciplinador e 

punitivo, do que econômico, tendo em vista o avanço no processo produtivo 

(fora do cárcere) ocasionado pela introdução das máquinas. (MELOSSI; 

PAVARINI, 2010) 

Com o Código Penal de 25 de setembro de 1791, o princípio de 

legalidade nos delitos e nas penas é introduzido – a pena por um delito passa a 

não ser mais definida por um juiz, mas sim por um código (lei) que estabelecia 

uma proporção entre a sanção e a gravidade do delito. Além disso, a pena de 

detenção passou a ser priorizada, em detrimento das demais, e sempre 

relacionada ao trabalho: 

(...) a formalização da potestade punitiva inerente aos princípios 
revolucionários não faz mais do que levar às suas conseqüências 
mais rigorosas o conceito expresso por Hegel e Pachukanis: o 
conceito de trabalho representa a ligação necessária entre o 
conteúdo da instituição e sua forma legal. O cálculo, a medida de 
pena em termos de valor-trabalho por unidade de tempo, só se torna 
possível quando a pena é preenchida com esse significado, quando 
se trabalha ou quando se adestra para o trabalho (trabalho 
assalariado, trabalho capitalista). Isso é verdade mesmo se não se 
trabalha no cárcere: o tempo (o tempo medido, escandido, regulado) 
é uma das grandes descobertas deste período também em outras 
instituições subalternas, como a escola. (MELOSSI; PAVARINI, op. 
cit., p. 91) 
 

Os Estados Unidos também adotaram os modelos ingleses, mas, nos 

séculos XVIII e XIX, já possuíam formas bem mais desenvolvidas, 

notadamente o modelo da Filadélfia (Pensilvânia) e o de Auburn. O primeiro 

surgiu como alternativa às workhouses, pois estas implicavam em grandes 

despesas com vigilância, e o trabalho desenvolvido em seu interior não era 

produtivo. Assim, o modelo filadelfiano foi assim caracterizado: 

A estrutura desta forma de execução penitenciária se baseava no 
isolamento celular dos internos, na obrigação ao silêncio, na 
meditação e na oração. Este sistema garantia, em primeiro lugar, 
uma drástica redução com as despesas de vigilância; em segundo 
lugar, este rígido estado de segregação individual negava, a priori, a 
possibilidade de introduzir um tipo de organização industrial nas 
prisões. (MELOSSI; PAVARINI, op. cit., p. 188) 
 

Dessa forma, a pena era cumprida em reclusão total, e acreditava-se 

que tal confinamento possibilitava um processo reflexivo que levava ao 

arrependimento, através da religião. O trabalho chegou a ser proibido, para que 

não prejudicasse a meditação, sendo a leitura da bíblia a única atividade 
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autorizada. E mesmo quando era autorizado, se restringia a atividades 

realizadas dentro da própria cela, em caráter artesanal e não rentável. Mas tal 

modelo, mesmo sendo considerado o mais civilizado 91 , foi gradativamente 

sendo substituído pelo sistema de Auburn. (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004) 

Ainda segundo Rusche e Kirchheimer (op. cit.), tal transição foi 

influenciada, sobretudo, por fatores econômicos, tendo em vista a grande 

demanda por força de trabalho no início do século XIX, considerando o 

processo de industrialização acelerado norte-americano. Assim, o trabalho 

produtivo foi reincorporado às prisões, mas, agora, com uma organização 

similar a das fábricas. A primeira experiência foi na penitenciária de Auburn, 

sendo posteriormente adotada por quase todas as prisões, e tornando-se 

sinônimo de administração penitenciária. O confinamento solitário permanecia 

durante a noite, e o trabalho nas oficinas era feito coletivamente durante o dia, 

mas com a obrigação do silêncio. Com a incorporação gradativa das máquinas, 

as prisões se tornaram fábricas com bases lucrativas, afirmando o modelo 

como mais vantajoso que os demais.  

A disciplina também sofreu alteração: a vigilância rígida foi substituída 

pelo condicionamento à organização do trabalho; as punições severas deram 

lugar à obediência pela expectativa de privilégios. E assim surge a concepção 

de boa conduta, baseada na capacidade para o trabalho e apreensão de novas 

técnicas. (MELOSSI; PAVARINI, op. cit.) 

É necessário destacar que, mesmo seguindo tal modelo, o trabalho 

prisional não atingiu o objetivo de criar, efetivamente, utilidade econômica. Ele 

não concorria com o trabalho livre. O cárcere não pode ser visto como fábrica 

de mercadorias, porém, alcançou outro objetivo: o de transformar o criminoso 

em proletário.  (ibidem.) 

                                                            
91 Os colonos quakers da Pensilvânia seguiram literalmente as palavras de Lutero ao idealizar o cárcere 
celular: “De fato, Deus dispôs que seus inferiores, os súditos, fossem isolados de tudo, separados entre 
eles,  que  lhes  fosse  retirada  a  espada,  e  que  fossem  jogados  no  cárcere”.  (LUTERO  apud 
MELOSSI;PAVARINI, op. Cit., pp. 52‐53, grifos do autor). Assim, acreditavam que a religião era a base da 
educação, e que o isolamento solitário poderia trazer o pecador de volta a Deus. Consideravam que este 
modelo de punição  resultaria em um exame de consciência, autoconhecimento e correção do caráter 
pessoal,  sendo  caracterizado  como  o  único modelo  civilizado  pelo  Comitê  de  Inspetores,  em  1837. 
(RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004) 
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Daí a dimensão real da “invenção penitenciária”: o “cárcere como 
máquina” capaz de transformar – depois de atenta observação do 
fenômeno desviante (leia-se, o cárcere como lugar privilegiado da 
observação criminal) – o criminoso violento, agitado, impulsivo 
(sujeito real), em detido (sujeito ideal), em sujeito disciplinado, em 
sujeito mecânico. (MELOSSI; PAVARINI, op. cit., p. 211) 
 

Assim, o cárcere, como um poderoso instrumento coercitivo, contribui 

para a reafirmação da ordem social burguesa, distinguindo claramente o 

proprietário do não-proprietário, e educando este último para ser um proletário 

socialmente não perigoso, ou seja, a não ser uma ameaça à propriedade 

privada e à ordem social que se estabelecia.  

 

3.1.1. A Casa de Correção do Rio de Janeiro 
 

Durante o período colonial, as cadeias não eram os instrumentos 

punitivos mais utilizados, limitando-se a deter indivíduos ainda em julgamento 

ou a espera da execução da sentença. O sistema de castigo e controle social 

era formado por instituições diversas e heterogêneas, como cadeias municipais 

e de inquisição, postos policiais, casas religiosas para mulheres, centros 

privados de detenção ou cárceres privados. Algumas destas instituições 

utilizavam o trabalho forçado e os castigos a trabalhadores “indóceis”. 

(AGUIRE, 2009) 

O êxito dos modelos carcerários da Europa e Estados Unidos, no 

século XIX, influenciou algumas autoridades da América Latina, mesmo sem 

atingir um consenso: muitos não consideravam viável o grande investimento 

público em construções caras que poderiam não ser mais eficazes do que as 

formas de punição já desenvolvidas. Ainda assim, as penitenciárias 

começaram a ser construídas na região, com o objetivo de: 

 
(...) expandir a intervenção do Estado nos esforços de controle social; 
projetar uma imagem de modernidade geralmente concebida como a 
adoção de modelos estrangeiros; eliminar algumas formas infames de 
castigo; oferecer às elites urbanas uma maior sensação de segurança 
e, ainda, possibilitar a transformação de delinqüentes em cidadãos 
obedientes da lei. (AGUIRE, 2009, p. 41) 
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Assim, a primeira a ser construída na América Latina foi a Casa de 

Correção do Rio de Janeiro, em 1850, e, assim como as que surgiram após, 

inspiradas nos modelos norte-americanos.  A intenção de mudanças já havia 

sido anunciada desde a Constituição de 1824 e o Código Criminal de 1830, 

introduzindo as modernas formas de punição vindas do exterior.  

A Constituição estabelecia melhores condições de segurança e 

limpeza, a separação de presos em função da classificação penal e natureza 

dos crimes, e o fim dos castigos corporais (açoites, marcação com ferro quente 

e outras punições cruéis). O código de 1830 estipulava a pena de prisão 

simples e a de prisão com trabalho, e esta última deveria ser predominante em 

todos os tipos de crimes cometidos. A prisão deveria deixar de ser um local de 

passagem, na espera pela sentença ou execução, e passar a ter um papel 

importante na organização social brasileira92 . Porém, até então, não havia 

nenhuma forma de organização e nem instituição que pudesse atender a tais 

determinações.  

Assim, a Casa de Correção começou a funcionar em 1850, quando foi 

promulgado seu primeiro regulamento que definia que os condenados à pena 

com trabalho seriam divididos na seção criminal e na correcional. A primeira 

destinada aos condenados pela Justiça à prisão com trabalho. A última, aos 

“vadios” e “mendigos”, segundo os atos definidos pelo Código Criminal de 

1830: 

 
Art. 295. Não tomar qualquer pessoa uma occupação honesta, e util, 
de que passa subsistir, depois de advertido pelo Juiz de Paz, não 
tendo renda sufficiente. 
Pena - de prisão com trabalho por oito a vinte e quatro dias. 
Art. 296. Andar mendigando: 
1º Nos lugares, em que existem estabelecimentos publicos para os 
mendigos, ou havendo pessoa, que se offereça a sustental-os. 
2º Quando os que mendigarem estiverem em termos de trabalhar, 
ainda que nos lugares não hajam os ditos estabelecimentos. 
3º Quando fingirem chagas, ou outras enfermidades. 
4º Quando mesmo invalidos mendigarem em reunião de quatro, ou 
mais, não sendo pai, e filhos, e não se incluindo tambem no numero 
dos quatro as mulheres, que acompanharem seus maridos, e os 
moços, que guiarem os cégos. 

                                                            
92 (...) o que se esperava das prisões brasileiras é que funcionassem de acordo com os princípios de uma 
sociedade  que  se  reconhecia  como  capaz  de  construir  o  ideal  de  civilização,  transformando‐se  em 
lugares fechados, com instalações adequadas e boas condições de higiene e alimentação.” (SANT’ANNA, 
2009, p. 288) 



92 
 

Penas - de prisão simples, ou com trabalho, segundo o estado das 
forças do mendigo, por oito dias a um mez. (BRASIL, 1830) 
 

Seguindo a mesma lógica que deu origem às Casas de Correção 

européias, a necessidade da valorização do trabalho 93  e o combate à 

ociosidade também eram objetivos das elites brasileiras. A falta de trabalho era 

diretamente associada à “vadiagem”, cabendo à polícia e à prisão impedir a 

formação de uma grande massa de desocupados, que poderia colocar em risco 

a vida e a propriedade dos cidadãos “honestos” e “de bem”.  

Por conseguinte, na Casa de Correção do Rio de Janeiro (CCRJ) foi 

adotado o modelo de prisão com trabalho de Auburn, objetivando a “reforma 

moral” através do trabalho rígido e disciplinado. Assim, de acordo com 

Sant’Anna (2009), todo prisioneiro deveria aprender um ofício, de natureza 

qualificada ou não, e que fosse exercido diária e coletivamente, em silêncio e 

horário definido, e que lhe trouxesse garantias do retorno à sociedade como 

cidadão “laborioso” e “útil”. Quanto ao projeto arquitetônico: 

Adotou-se um projeto elaborado em 1826 por uma sociedade inglesa 
de melhoramento das prisões, o qual previa uma construção “estilo 
panóptico”, com quatro raios, com duzentos cubículos cada um, 
totalizando 800 celas. Em cada raio haveria quatro andares, que 
comportariam cinqüenta cubículos por andar, cada qual com 2,64 m 
de comprimento, 1,65 m de largura e 3,08 de altura, totalizando 4,3 
m2. As celas seriam distribuídas ao longo de um corredor central, 
havendo também corredores externos. Como regime disciplinar, 
adotava-se o trabalho em comum durante o dia, em completo 
silêncio, e isolamento à noite nos cubículos (Alburn). As oficinas 
seriam intercaladas com os raios, enquanto, na torre central, se 
situariam a casa do diretor e a capela. (KOERNER, 2006, p. 211) 
 

Porém, desde o seu início, a construção apresentou falhas em sua 

execução, descaracterizando o modelo adotado, pois a visão total dos 

corredores e celas foi bloqueada pelas lajes que separavam os andares. Além 

disso, janelas pequenas fizeram com que tais espaços não tivessem a 

iluminação adequada, dentre outras falhas. O segundo raio da CCRJ começou 

a ser construído em 1854, com uma arquitetura completamente diferente, 

seguindo as características do modelo da Filadélfia, de confinamento total. A 

construção avançou para a área em que seria construída a torre central, 

destinada à vigilância, e ela não pode mais ser erguida. (KOERNER, 2006) 

                                                            
93 Entenda‐se: disciplinamento para o trabalho. 
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A melhoria das condições sanitárias e de higiene, previstas na 

Constituição, não foram alcançadas, tendo em vista que não havia água 

encanada, rede de esgoto ou local adequado para banho. A ventilação era 

inadequada e, por não possuir enfermaria, os doentes eram acomodados em 

celas, sem separação quanto a doenças contagiosas – o que causava grandes 

prejuízos a saúde dos presos e também uma taxa elevada de mortalidade.  

Em função do distanciamento da construção do projeto original, a 

forma de vigilância pretendida foi inviabilizada:  

Como esta arquitetura não tem os atributos de visibilidade da 
máquina panóptica, ela não é capaz de produzir os mesmos efeitos 
daquela sobre o comportamento dos condenados. Por isso, impõe a 
presença permanente dos vigilantes no interior de cada edifício, a 
qual é indissociável da exibição – e utilização – de seus instrumentos 
de violência, considerados o único meio de obter a obediência dos 
prisioneiros. (KOERNER, op. cit., p. 217) 
 

A classificação social dos indivíduos se refletia nas práticas 

disciplinares da CCRJ. Além da hierarquização entre os presos, as influências 

escravocratas também estavam presentes – o estatuto jurídico era o critério 

mais relevante de classificação:  

Isso é evidenciado pelo fato de que os escravos e africanos livres 
ocupavam os piores lugares, pois a eles eram atribuídas as celas do 
térreo e do sótão – os lugares mais insalubres, devido à umidade e 
ao calor –, cabendo as células dos andares intermediários para os 
presos com estatuto jurídico de homem livre. (KOERNER, op. cit., p. 
218) 
 

O governo imperial defendia que a Casa de Correção deveria arcar 

com seus custos utilizando sua própria receita. Assim, em 1850, por decreto94 

assinado pelo então Ministro e Secretario de Estado dos Negócios da Justiça, 

Euzébio de Queiroz, o trabalho dos internos foi utilizado em obras nas ruas ao 

redor da instituição e na exploração de uma pedreira, a fim de utilizar as pedras 

no calçamento das ruas (a Câmara Municipal do Rio de Janeiro e os 

moradores foram cobrados por tais serviços). Além disso, foram criadas as 

oficinas de trabalho dentro da instituição – de carpintaria, alfaiataria, 

                                                            
94 Decreto nº 678, de 6 de julho de 1850. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1824‐1899/decreto‐678‐6‐julho‐1850‐560002‐
publicacaooriginal‐82510‐pe.html . Acesso em: 28 out. 2017. 
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encadernação e sapataria – visando o ensino de um ofício especializado aos 

detentos. (SANT’ANNA, 2009) 

Art. 32. Haverá na Casa de Correcção as Officinas convenientes, 
preferindo-se as que menos complicadas forem, e melhor 
extracção acharem ao seus productos.  
(...) 
Art. 36. O trabalho começará de manhã em todas as Officinas, e 
tambem nas cellulas, meia hora depois do toque de despertar, 
suspender-se-ha ás horas do almoço e jantar, e cessará á tarde ao 
toque da ceia. 
Art. 37. O toque de despertar terá lugar: 
Nos 3 mezes de verão, Novembro, Dezembro e Janeiro, ás 3 horas 
da manhã. 
Nos 3 mezes de inverno Maio, Junho e Julho, ás seis. 
Nos outros 6 mezes Fevereiro, Março Abril, Agosto, Setembro, e 
Outubro ás cinco e meia. 
O toque da ceia terá lugar: 
Nos primeiros 3 mezes de verão ás 6 horas da tarde. 
Nos 3 de inverno ás 5. 
Nos demais ás 5 1/2 (BRASIL, 1850, grifo nosso) 
 

O decreto determinava que a instituição fosse custeada com o produto 

do trabalho dos presos, cabendo ao Estado as despesas superiores às 

receitas. Tratava, também, da remuneração ao trabalho dos presos, através do 

pecúlio, que variava em função da classe a que o preso pertencia dentro da 

organização prisional: 

Art. 88. A sustentação dos presos, e o custeamento da Casa de 
Correcção serão feitos com o producto do trabalho dos mesmos 
presos, sendo o deficit supprido pelo Thesouro. Admitte-se o peculio 
dos presos, que se formará: 
1º De hum quarto do preço que for fixado ao feitio da obra, ou ao 
jornal do preso, se os presos pertencerem á 1ª classe. 
2º De hum terço, se os presos pertencerem á 2ª classe. 
3º De metade, se os presos pertencerem á 3ª classe. 
Art. 89. Hum oitavo do peculio no primeiro caso, hum sexto no 
segundo, e hum quarto no terceiro, serão com o titulo de reserva, 
depositados na Caixa Economica, em nome do preso a que 
pertencerem, no primeiro dia util de cada mez, e a parte restante 
ficará com o titulo de disponivel, na Caixa do Estabelecimento. 
(BRASIL, 1850) 
 

O trabalho dos presos, que nas primeiras décadas de funcionamento 

da instituição era muito intenso, era anunciado como vantajoso em função do 

suposto baixo custo e alta qualidade. Porém, ambas as afirmações se 

provaram insustentáveis, pois o rendimento da produção não era suficiente 

para custear as despesas, e as reclamações quanto à qualidade duvidosa das 

mercadorias e serviços não eram raras. (SANT’ANNA, 2009) 
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Porém, o objetivo do trabalho nas prisões, assim como nos países 

precursores, não era puramente econômico. Sua principal utilidade era 

combater o ócio, desviando de práticas ilícitas e transformando o preso em 

indivíduo “produtivo”. Ele era considerado, inclusive, como critério de indicação 

para a lista de clemência imperial. (SANT’ANNA, 2009) 

Assim, não só os trabalhadores eram condicionados a exercer as 

funções “subalternas”, mas também os escravos eram condicionados a se 

adequar a posição de trabalhador95, e de forma ainda mais precária que a dos 

demais presos96.  

Os homens livres e pobres eram equiparados aos escravos, visto que 
todos corriam igualmente o risco de serem detidos pelas autoridades 
públicas e explorados por elas. Além disso, a imobilização violenta de 
indivíduos para a extração da sua força de trabalho, característica 
constitutiva da sociedade escravista, era também necessária para a 
construção das instalações do Estado em formação. Na CCRJ não se 
pretende, pois, obter a mera obediência passiva dos detidos, mas a 
sua submissão produtiva, embora ela não seja capaz de obter os 
ganhos de escala proporcionados pela máquina panóptica. 
(KOERNER, op. Cit., p. 220) 
 

E assim constata-se a tendência a recompensar a dedicação ao 

trabalho, exaltando o preso laborioso e regenerado, ou seja, o que se 

submeteu às condições de “adestramento” para o mercado de trabalho. 

Tal tendência ainda está presente na execução penal atual. Dedicar-se 

ao trabalho ou a aprender algum ofício, ainda são critérios para a concessão de 

benefícios aos presos, como será analisado a seguir, seguindo a antiga lógica, 

já mencionada, da boa conduta – a obediência na expectativa de privilégios.  

 

3.2. O trabalho prisional na atualidade 
 

O tratamento dispensado aos presos é alvo de debates ao longo de 

toda a trajetória das instituições prisionais, nos diversos países. Em 1955, a 

Organização das Nações Unidas (ONU) celebrou o Primeiro Congresso das 

                                                            
95 Tendo em vista que o regime escravocrata já apresentava sinais de declínio.  
96 “(...) os escravos e africanos livres eram obrigados a fazer os serviços de limpeza e a obedecer e servir 
aos outros prisioneiros.” (KOERNER, 2006, p. 220) 
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Nações Unidas sobre Prevenção do Crime e Tratamento do Infrator, onde 

foram aprovadas as Regras Mínimas para Tratamento de Reclusos, tendo a 

participação do Brasil.  

Em dezembro de 2015, a revisão de tais regras foi aprovada no 13º 

Congresso das Nações Unidas sobre Prevenção ao Crime e Justiça Criminal, 

com a justificativa da preocupação com a “humanização da justiça criminal e 

proteção dos direitos humanos, e ressaltando a importância fundamental dos 

direitos humanos na administração diária da justiça penal e da prevenção do 

crime”. (ONU, 2015) 

Tais regras pretendem garantir o respeito à dignidade humana dos 

presos dos países signatários 97 , dando orientações para uma melhor 

administração, gestão e organização prisionais. Nesse sentido, o Brasil 

estabeleceu, através do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 

(CNPCP), a Resolução nº 14, de 11 de novembro de 1994 – as Regras 

Mínimas para Tratamento de Presos no Brasil 98 .  Ambos os documentos 

trazem recomendações acerca do trabalho dos presos: 

Art. 56. Quanto ao trabalho: 
I - o trabalho não deverá ter caráter aflitivo; 
II – ao condenado será garantido trabalho remunerado conforme sua 
aptidão e condição pessoal, respeitada a determinação médica; 
III – será proporcionado ao condenado trabalho educativo e produtivo; 
IV – devem ser consideradas as necessidades futuras do condenado, 
bem como, as oportunidades oferecidas pelo mercado de trabalho; 
V – nos estabelecimentos prisionais devem ser tomadas as mesmas 
precauções prescritas para proteger a segurança e a saúde dos 
trabalhadores livres; 
VI – serão tomadas medidas para indenizar os presos por acidentes 
de trabalho e doenças profissionais, em condições semelhantes às 
que a lei dispõe para os trabalhadores livres; 
VII – a lei ou regulamento fixará a jornada de trabalho diária e 
semanal para os condenados, observada a destinação de tempo para 
lazer, descanso. Educação e outras atividades que se exigem como 
parte do tratamento e com vistas a reinserção social; 
VIII – a remuneração aos condenados deverá possibilitar a 
indenização pelos danos causados pelo crime, aquisição de objetos 

                                                            
97 “É evidente que, devido à grande variedade de condições jurídicas, sociais, econômicas e geográficas 
existentes no mundo, não podem ser aplicadas indistintamente todas as regras em todas as partes e em 
qualquer momento. No entanto, essas regras deverão servir para estimular um esforço constante, para 
vencer  as  dificuldades  práticas  que  se  colocam  frente  a  sua  aplicação,  com  a  consciência  de  que 
representam, em seu conjunto, as condições mínimas admitidas pelas Nações Unidas.” (ONU, 2015) 
98 Disponível em: http://www.justica.gov.br/seus‐direitos/politica‐penal/politicas‐2/mulheres‐1/anexos‐
projeto‐mulheres/resolucao‐no‐14‐de‐11‐de‐novembro‐de‐1994.pdf/view .Acesso em 18 out. 2017. 
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de uso pessoal, ajuda à família, constituição de pecúlio que lhe será 
entregue quando colocado em liberdade. (CNPCP, 1994) 
 

 O trabalho prisional está previsto na Lei nº 7.210, de 11 de julho de 

1984 – Lei de Execução Penal, que o define como dever social e condição de 

dignidade humana, tendo finalidade educativa e produtiva. Ele não está sujeito 

ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

Tais condições necessitam de cuidadosa análise, pois a LEP, ainda 

que anterior, deveria ser reinterpretada à luz da lei maior – a Constituição 

Federal de 1988 –, que define no art. 7º os direitos dos trabalhadores urbanos 

e rurais, sem fazer qualquer distinção entre os presos, o que deveria impedir 

uma norma infraconstitucional de fazer tal diferenciação. (ROIG, 2010) 

A própria LEP, em seu artigo 3º, prevê que os direitos do preso 

(condenado ou internado) serão assegurados, desde que não atingidos pela 

sentença, o que representa uma grande contradição em relação à 

normatização do trabalho prisional.  

Conclusão outra não há senão a de reconhecer aos presos todos os 
direitos contidos no art. 7º da CF: décimo terceiro salário (inciso VIII), 
remuneração do trabalho noturno (eventualmente realizado) superior 
à do diurno (inciso IX) ou mesmo, por analogia, remição por trabalho 
noturno superior à do diurno, repouso semanal remunerado (inciso 
XV), gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a 
mais do que o salário normal (XVII) e, por analogia, com um terço a 
mais de remição de pena, aviso prévio (inciso XXI) proporcional ao 
tempo de trabalho prisional, sendo no mínimo de trinta dias, a fim de 
que o preso tenha tempo para buscar outro trabalho na unidade, de 
modo a não interromper a fruição da remição. (ROIG, 2010, p. 7) 
 

Igualmente, o direito ao salário mínimo, previsto na Constituição, 

também deveria abranger os apenados. Mas do contrário, a LEP determina que 

a remuneração não possa ser inferior a ¾ do salário mínimo. O aumento dessa 

remuneração favoreceria os próprios objetivos a que se destina, tendo em vista 

que o preso não recebe diretamente o valor integral do salário durante o 

cumprimento da pena. Parte do valor devido, 15% (quinze por cento) é 

depositada numa poupança individual (pecúlio), cujo saldo deve ser resgatado 

quando o interno sai em liberdade; 20% (vinte por cento) são destinados à 

assistência à família 99 ; 20% (vinte por cento) à indenização dos danos 

                                                            
99 Quando não há requerimento expresso do preso para a destinação a assistência à  família, o valor é 
incorporado à constituição do pecúlio. 
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causados pelo crime 100 , quando determinados judicialmente; e 5% à 

contribuição ao Fundo Especial Penitenciário (FUESP) – órgão da Secretaria 

de Estado de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP/RJ). Ou 

seja, o preso pode chegar a ter acesso a apenas 40%101 da remuneração para 

suas despesas102 dentro da prisão.  

O trabalho prisional permite, ainda, a antecipação da liberdade: a cada 

três dias trabalhados, a pena a ser cumprida é reduzida em um dia. De acordo 

com Faceira (et. al., 2014), a remissão da pena é o maior objetivo do trabalho, 

para a maioria dos presos, que também destacam a ocupação do tempo, o 

salário, e a “reconstrução da sua identidade e vida social”. (2014, p. 729) 

A Casa de Correção do Rio de Janeiro 103  foi transformada na 

Penitenciária Central do Distrito Federal, através do Decreto-Lei nº 3971, de 24 

de dezembro de 1941104. Mas a Lei nº 3.212, de 19 de julho de 1957, alterou 

mais uma vez a denominação da instituição, que passou a ter o nome que se 

mantém até os dias de hoje – Penitenciária Professor Lemos Brito. Ela integrou 

o Complexo Penitenciário Frei Caneca até o ano de 2006, quando foi 

“transferida” para o Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu. 

Embora a aparência tenha mudado um pouco - os nomes, as leis – a 

essência dos sistemas punitivos primitivos ainda permanece. E a própria LEP 

fornece elementos capazes de comprovar tal afirmação: 

Art. 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao 
trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. 
(...) 
Art. 36. O trabalho externo será admissível para os presos em regime 
fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por 

                                                            
100 Quando  não  há  determinação  judicial  para  a  indenização  dos  danos  causados  pelo  crime,  o 
percentual é destinado às despesas pessoais do preso. 
101 O equivale a R$281,10, com base no salário mínimo vigente em 2017 (R$ 937,00).  
102 Dentro dos estabelecimentos prisionais existem estabelecimentos – “cantinas” – que comercializam 
uma grande variedade de produtos, como cigarros, alimentos e produtos de limpeza e higiene pessoal. 
Os  estabelecimentos  são  geridos  pela  iniciativa  privada,  através  de  licitações,  porém,  uma  série  de 
irregularidades vem sendo apontadas, como as denúncias da utilização de tais espaços para “lavagem de 
dinheiro”, ou  sua  administração por  “facções  criminosas”  e  até  agentes públicos,  como  amplamente 
noticiado  pela  mídia.  Fonte:  Portal  G1,  13.08.17  –  “Cantinas  de  presídios  vendem  produtos 
contrabandeados a presos no RJ”. Disponível em: https://g1.globo.com/rio‐de‐janeiro/noticia/cantinas‐
de‐presidios‐vendem‐produtos‐contrabandeados‐a‐presos‐no‐rj.ghtml. Acesso em 30 out. 2017. 
103 Ou Casa de Correção da Corte. 
104 Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940‐1949/decreto‐lei‐3971‐24‐
dezembro‐1941‐414013‐publicacaooriginal‐1‐pe.html. Acesso em 28 out. 2017. 
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órgãos da Administração Direta ou Indireta, ou entidades privadas, 
desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da 
disciplina. (BRASIL, 1984, grifo nosso) 
 

A obrigação ao trabalho e a utilização da força de trabalho dos presos 

em obras públicas remete, de imediato, à rotina da Casa de Correção. 

Ademais, a lógica da obediência pela expectativa de privilégios também é 

regulamentada pela LEP: 

Art. 55. As recompensas têm em vista o bom comportamento 
reconhecido em favor do condenado, de sua colaboração com a 
disciplina e de sua dedicação ao trabalho. 
Art. 56. São recompensas: 
I - o elogio; 
II - a concessão de regalias. 
Parágrafo único. A legislação local e os regulamentos estabelecerão 
a natureza e a forma de concessão de regalias. (BRASIL, 1984) 
 

É certo que tal lei estabeleceu diversos direitos e garantias, em 

consonância com as diretrizes internacionais. Porém, a mera existência da 

normatização não garante a materialização do direito em si. Grande parte dos 

avanços contidos na LEP não saiu do papel. Mas é fundamental refletir se, em 

algum momento, houve a real intenção de viabilizar o acesso do preso a todos 

os direitos descritos. Ora, fornecer assistência material, à saúde, jurídica, 

educacional, social e religiosa, nos termos estabelecidos pela lei, representaria 

um gasto exorbitante para os cofres públicos que, em uma avaliação 

superficial, já se sabe ser inviável e improvável, não somente por questões 

financeiras, mas, principalmente, porque isso iria de encontro à reprodução da 

ordem burguesa oligárquica no Brasil.   

Ademais, a ação dos próprios agentes do Estado acaba não garantindo 

a efetividade das leis, que frequentemente é distorcida por práticas habituais 

dentro das prisões, que 

São poderes privatizados que dominam as regras cotidianas de vida 
dos presos, emanadas dos funcionários (pequenos castigos fora das 
sanções legais previstas), assim como a ocorrência de maus tratos. 
Tais regras também se instalam entre os presos, gerando formas de 
opressão, aviltamento e formação de facções, que ora trabalham em 
direção à proteção do “coletivo” de presos, ora utilizam-se da 
violência física para impor suas lideranças e marcar seus territórios 
de domínio, dentro e fora das prisões. (CFESS, 2011, p. 79) 
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A partir da LEP, cada estado estabelece as normas específicas de seu 

sistema prisional, por meio de legislação própria105. Assim, o Decreto nº 8, de 

15 de março de 1975, criou o Departamento do Sistema Penitenciário 

(DESIPE). Em 2003, através do Decreto nº 32.621 é estabelecida a estrutura 

do Poder Executivo, criando a Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAPRJ).  

Ressocializar para o futuro conquistar: este é o “lema” da SEAPRJ, 

estampado na entrada das unidades prisionais, e que reflete a missão da 

instituição, que é “Planejar, desenvolver, coordenar e acompanhar as 

atividades pertinentes à Administração Penitenciária do Estado do Rio de 

Janeiro, no que concerne à custódia, reeducação e reintegração do preso à 

comunidade em conformidade com as políticas estabelecida.” 106  A 

“ressocialização” e a “regeneração”, nesses termos, se baseiam no tripé: 

escola, família e trabalho, tendo uma ligação umbilical com a disciplina.  

Sobre o trabalho prisional, o Decreto nº 8.897/86 – Regulamento do 

Sistema Penal do Estado do Rio de Janeiro (RPERJ), estabelece que o mesmo 

deve ser administrado pela Fundação Santa Cabrini, como previsto do art. 34 

da LEP107, ficando a instituição, juntamente com a SEAPRJ108, responsável por 

estabelecer as normas regulamentares.  E a atuação de tal instituição será 

analisada a seguir.  

 

3.2.1. A Fundação Santa Cabrini 
 

A Fundação Santa Cabrini (FSC) foi instituída com o objetivo de 

“organizar e promover, em bases racionais e produtivas, o trabalho remunerado 

                                                            
105 É necessário destacar que, mesmo estando a legislação estadual subordinada à LEP, cada estado tem 
autonomia  para  estabelecer  as  normas  próprias.  Em  função  disso,  muitas  diferenças  podem  ser 
percebidas entre os sistemas prisionais de todo o país.   
106 Conforme o Decreto nº 33.164, de 12 maio de 2003, que estabelece a estrutura da SEAP/RJ. 
107  “O  trabalho  poderá  ser  gerenciado  por  fundação,  ou  empresa  pública,  com  autonomia 
administrativa, e terá por objetivo a formação profissional do condenado.” (BRASIL, 1984) 
108 Denominada DESIPE no momento da aprovação do decreto.  
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dos presos do Sistema Penitenciário do Estado”109. Vinculada à Secretaria de 

Estado de Administração Penitenciária, ela é a responsável pela gestão do 

trabalho remunerado no sistema prisional, devendo fornecer os meios 

necessários para que os internos e egressos tenham acesso à 

profissionalização, à educação e ao exercício profissional por meio de 

atividades laborativas realizadas dentro e fora das unidades carcerárias.  

O Trabalho Intramuros, como o próprio nome sugere, é realizado 

dentro das unidades prisionais, e as oficinas são instaladas no interior das 

penitenciárias de regime fechado. Além de poder gerir diretamente o trabalho 

dos presos, a Fundação pode celebrar parcerias com a iniciativa privada, 

quando as empresas instalam suas unidades de produção dentro da própria 

unidade, ou convênios com órgãos públicos e organizações não 

governamentais (ONGs), tanto para atividades laborativas, como para 

atividades de capacitação/qualificação profissional.  

A Penitenciária Esmeraldino Bandeira, localizada no Complexo de 

Gericinó, é um paradigma desse tipo de trabalho. No interior de seus galpões 

funcionam diversas oficinas, nas atividades mais diversas: fabricação de pallets 

e embalagens de madeira; fabricação de containers; produção de tijolos; 

fábrica de gelo; padaria e confeitaria e produção de massas congeladas.  

Outras unidades do estado também abrigam oficinas, como o Instituto 

Penal Vicente Piragibe, Penitenciária Talavera Bruce, Presídio Nelson Hungria, 

Presídio Carlos Tinoco da Fonseca, Penitenciária Milton Dias Moreira, Cadeia 

Pública Franz de Castro Holzwarth110, Presídio Evaristo de Moraes e Presídio 

Ari Franco. A tabela a seguir descreve as atividades desenvolvidas pelas 

empresas e instituições:  

  

                                                            
109 Decreto‐Lei nº 360, de 22 de setembro de 1977, que institui a Fundação para organizar e promover o 
trabalho prisional remunerado.  
110 Localizada em Volta Redonda, sul fluminense.  
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Tabela 3 - Empresas e órgãos conveniados (trabalho intramuros) 

EMPRESA  ATIVIDADES 

AOX DO BRASIL  FABRICAÇÃO DE CONTAINERS HABITÁVEIS 

FUNDAÇÃO SANTA 
CABRINI 

AGROPECUÁRIA; PRODUÇÃO DE ARTESANATO; SERVIÇOS GERAIS E 
ADMINISTRATIVOS; CONSTRUÇÃO CIVIL; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE 
MADEIRA; CURSOS E OFICINAS DE COSTURA; OFICINA MECÂNICA; 
MARCENARIA; SERVIÇOS GRÁFICOS; OFICINA ELÉTRICA; OFICINA 
HIDRÁULICA 

KIMADEIRAS  BENEFICIAMENTO DE PALLETS 

MASSA PRONTA  PANIFICAÇÃO 

MMW IRMÃOS 
ALIMENTOS 

COZINHA INDUSTRIAL 

MASGOVI  PANIFICAÇÃO 

MILANO BRASIL  PANIFICAÇÃO 

Fonte: Fundação Santa Cabrini (2016) 

Além das atividades relacionadas acima, os presos também podem 

trabalhar em atividades administrativas, de limpeza e manutenção dentro da 

própria unidade, bem como outras funções. São os chamados “faxinas”, que 

atuam em diversos setores da unidade e são indicados pela direção da mesma. 

Segundo a Fundação Santa Cabrini (2016), os “faxinas” são 

Pessoas em cumprimento de pena que também podem estar 
enquadrados na situação de intra e extramuros e que são 
supervisionados pelo responsável pela unidade prisional a que estão 
vinculados. Estes apenados têm seus salários pagos através do 
tesouro do Estado. (p. 13) 
 

A Portaria nº 772, de 2000, da SEAP/RJ, estabelece os critérios para 

classificação e desclassificação em atividades laborativas, educacionais, 

artesanais e artístico-culturais intramuros dos presos custodiados nas unidades 

prisionais do estado. Porém, tais critérios são extremamente vagos, cabendo a 

cada unidade estabelecer as formas de seleção para as vagas oferecidas pela 

FSC. 

Art. 10º. A avaliação da CTC111 para as classificações de que trata 
esta portaria será norteada pelos critérios abaixo elencados: 
I – Critérios básicos: 
a) Estar o preso em condições de saúde compatível com o 
desempenho da atividade proposta; 
b) Maior tempo de permanência no Sistema Prisional; 
c) Interesse pela atividade a ser desempenhada; 
d) Aptidão para o desempenho da atividade. 

                                                            
111 Comissão Técnica de Classificação.  
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II – Em se tratando de Unidades Semi-abertas, a CTC deverá ainda 
priorizar os seguintes critérios para o trabalho intramuros: 
a) Presos oriundos das Unidades Prisionais de regime fechado, 
mediante progressão de regime, e que já eram classificados na 
unidade de origem; 
b) Menor tempo de pena a cumprir; 
c) Estar usufruindo da regalia da Visita Periódica ao Lar (VPL), 
quando a classificação pressupor exercício de atividades nos 
espaços físicos destinados ao funcionamento dos setores 
administrativos. (SEAPRJ, 2000) 
 

Já o Trabalho Extramuros (TEM) é definido como um benefício jurídico 

concedido ao preso do regime semiaberto, aberto ou Prisão Albergue 

Domiciliar (PAD)112. Após ser classificado e obter autorização do juiz da Vara 

de Execuções Penais (VEP), o interno pode sair para o trabalho, retornando à 

unidade ao fim do dia. Para obter tal autorização, é necessário ter cumprido um 

sexto da pena, no caso de réu primário, e um quarto, no caso de reincidência. 

O TEM pode ocorrer de duas formas: através das empresas conveniadas à 

FSC, ou em outras empresas e instituições. 

No primeiro caso, a FSC, assim como no trabalho intramuros, 

encaminha as vagas disponíveis para a direção da unidade prisional, que 

indica, após “seleção”, o preso a ser encaminhado à instituição. As empresas e 

instituições parceiras, bem como as atividades desenvolvidas pelos presos, são 

descritas na tabela abaixo: 

 

Tabela 4 - Empresas e órgãos conveniados (trabalho extramuros) 

EMPRESA  ATIVIDADES 

CECIERJ113  SERVIÇOS GRÁFICOS 

CEDAE 
REFLORESTAMENTO DAS MARGENS DO RIO GUANDU E MACACU; 
MANUTENÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO 

EMATER114  ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO 

FUNDAÇÃO SANTA 
CABRINI 

AGROPECUÁRIA; PRODUÇÃO DE ARTESANATO; SERVIÇOS GERAIS E 
ADMINISTRATIVOS; CONSTRUÇÃO CIVIL; CONFECÇÃO DE PEÇAS DE MADEIRA; 
CURSOS E OFICINAS DE COSTURA; OFICINA MECÂNICA; MARCENARIA; 
SERVIÇOS GRÁFICOS; OFICINA ELÉTRICA; OFICINA HIDRÁULICA 

IMPRENSA OFICIAL  SERVIÇOS GRÁFICOS 

                                                            
112 Cumprimento da pena em domicílio, com monitoramento através de tornozeleira eletrônica.  
113 Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro. 
114 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro. 
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ITERJ115  ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO 

PESAGRO116  ADMINISTRATIVAS E DE MANUTENÇÃO 

SEAPEC117  AGRICULTURA E PESCA 

TEM QUEM QUEIRA  REAPROVEITAMENTO DE LONAS VINÍLICAS 

MASGOVI  PANIFICAÇÃO 

DEFENSORIA PÚBLICA  SERVIÇOS GERAIS 

Fonte: Fundação Santa Cabrini (2016) 

 

No segundo caso, é necessário que o interno apresente uma “carta de 

emprego”, que consiste em um documento que contenha todas as informações 

concernentes à atividade a ser realizada, como local, função, dias e horários de 

trabalho e folga, entre outras. É necessário ter a assinatura do empregador, 

com firma reconhecida em cartório, bem como cópia de todos os documentos 

da empresa contratante.  

Em ambos os casos, é necessário obter o parecer favorável da 

Comissão Técnica de Classificação, baseado em entrevista realizada pelo 

Serviço Social e em outros critérios, como o comportamento, que é classificado 

segundo o “índice de aproveitamento”118 definido no art. 20 do RPERJ. Não 

são concedidas regalias 119  aos presos classificados no conceito neutro ou 

negativo, e o trabalho é uma delas.  

E mesmo com o parecer favorável, o acesso à vaga não é garantido, 

pois a solicitação requer a aprovação do juiz da VEP, que pode negar o pedido, 

mesmo que o interno atenda a todos os critérios estabelecidos, tanto de 

comportamento, como o cumprimento do tempo de pena necessário para ser 

elegível ao benefício. 

                                                            
115 Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro. 
116 Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro. 
117 Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento. 
118 O índice de comportamento é medido pelos conceitos de negativo, neutro, bom, ótimo e excelente. 
A promoção para um conceito superior se dá pela permanência de 6 meses  ininterruptos no conceito 
anterior. No caso de sanção por falta disciplinar, ocorre o rebaixamento de conceito por tempo definido 
na decisão da CTC, independente de outras medidas disciplinares. Após o decurso desse prazo, começa 
a ser contado o período de 6 meses para ascensão de conceito.  
119 Trabalho extramuros, visita íntima do cônjuge ou companheiro/a, práticas esportivas, uso de rádio e 
televisão na cela, comparecimento em cerimônia fúnebre de familiar, dentre outras, definidas no art. 67 
do RPERJ.  



105 
 

Sendo dever social e condição de dignidade humana120, o acesso ao 

trabalho deveria ser garantido a todos os presos, o que não ocorre. As vagas 

são poucas e restritas, e acabam se tornando privilégio de poucos internos, 

ficando a critério dos responsáveis pela execução penal a seleção e indicação 

dos candidatos. Os dados fornecidos pela própria FSC podem auxiliar na 

compreensão desta realidade. Dos 51.250 presos custodiados no sistema 

prisional do Rio de Janeiro em dezembro/2016, apenas 29.189 são elegíveis121 

ao trabalho prisional, podendo ser inseridos em atividades laborativas 

intramuros, extramuros e de “faxina”. Cabe destacar que a grande diferença 

entre a população prisional total e os presos elegíveis ao trabalho, se dá em 

função do imenso número de presos provisórios, que, assim como os que 

cumprem medida de segurança, não são elegíveis ao trabalho. O gráfico a 

seguir retrata como está distribuída a população prisional elegível ao trabalho.  

 

Gráfico 5 - Ocupação da População Prisional no Rio de Janeiro 

 

                                                            
120 Como previsto no artigo 28 da Lei de Execução Penal. 
121 Não foram considerados os presos provisórios (LEP, art. 31, parágrafo único) e os custodiados em 
unidades hospitalares.  

93%

1%

1% 5%

População Prisional Elegível x Ocupação
Disponíveis e não inseridos Intramuros Extramuros "Faxina"
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Fonte: Fundação Santa Cabrini (2016) 

 

Tais números revelam que, embora o direito ao trabalho seja previsto 

na Lei de Execução Penal, sendo descrito até como obrigatório122, ele não se 

materializa de forma universal e igualitária para a população carcerária, 

levando em consideração, ainda, os parâmetros para o acesso dos internos 

nas atividades, estabelecidos por cada unidade, atendendo a critérios de 

“aptidão”, “disciplina” e “responsabilidade”, nos termos da lei, bem como a 

outros critérios ainda mais subjetivos. 

De acordo com a Fundação Santa Cabrini (2016), o grande entrave à 

inserção nos postos de trabalho é a baixa escolaridade da população 

prisional 123 . Afirma ainda, incentivar a qualificação profissional, através de 

cursos profissionalizantes e oficinas, o que será analisado a seguir.   

 

3.2.2. Assistência aos presos: educação e qualificação profissional 
 

De acordo com a Lei de Execução Penal, é dever do Estado promover 

ações que visem a “reintegração social” do indivíduo, seja através da 

assistência aos apenados, incentivo à educação e profissionalização, 

integração no mercado de trabalho e geração de renda. Para isso, a referida lei 

prevê a assistência educacional aos presos, da seguinte forma: 

Art. 17. A assistência educacional compreenderá a instrução escolar 
e a formação profissional do preso e do internado. 
Art. 18. O ensino de 1º grau será obrigatório, integrando-se no 
sistema escolar da Unidade Federativa. 
Art. 18-A. O ensino médio, regular ou supletivo, com formação 
geral ou educação profissional de nível médio, será implantado nos 
presídios, em obediência ao preceito constitucional de sua 
universalização.          
(...)                    
Art. 19. O ensino profissional será ministrado em nível de iniciação ou 
de aperfeiçoamento técnico. 
Parágrafo único. A mulher condenada terá ensino profissional 
adequado à sua condição. 

                                                            
122 Art. 31 da LEP.  
123 Como apontado no capítulo 2. 
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Art. 20. As atividades educacionais podem ser objeto de convênio 
com entidades públicas ou particulares, que instalem escolas ou 
ofereçam cursos especializados. 
Art. 21. Em atendimento às condições locais, dotar-se-á cada 
estabelecimento de uma biblioteca, para uso de todas as categorias 
de reclusos, provida de livros instrutivos, recreativos e didáticos. 
(BRASIL, 1984) 
 

Como já observado anteriormente, este é mais um aspecto da lei que 

revela grande discrepância em relação à realidade.  Uma análise das 

estatísticas referentes a atividades educativas e de qualificação pode 

comprovar a afirmação. Segundo o Infopen (2014), do efetivo carcerário do 

estado, apenas 12% estavam envolvidas em atividades formais de educação, 

que engloba o ensino fundamental, médio e superior, e também capacitação 

profissional. 

Os dados da Fundação Santa Cabrini apontam para a mesma direção. 

Com o objetivo de qualificar a força de trabalho, foi inaugurado, em 2008, o 

Centro de Produção e Qualificação Profissional (CPQP), no bairro do Rio 

Comprido, integrado a estrutura da FSC. A instituição atende aos internos e 

egressos do sistema prisional, bem como suas famílias e comunidade local. 

Através de convênio com a Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro 

(FAETEC) 124  para o fornecimento de cursos profissionalizantes e de 

qualificação, como cursos de inglês, espanhol, informática, manutenção de 

computadores, entre outros. A unidade também abrigava a Oficina Escola de 

Costura Eunice de Freitas Machado, com os cursos de corte e costura. Porém, 

em 2016, em função da crise financeira do estado, os cursos de idiomas, 

informática e costura foram suspensos (16 turmas), impactando 

consideravelmente o número de pessoas atendidas, que já era pequeno se 

comparado ao total de presos custodiados no estado. No ano de 2016, o CPQP 

recebeu 236 matrículas para os cursos oferecidos, obtendo o resultado descrito 

a baixo. 

 

                                                            
124 A FAETEC disponibiliza os docentes e emite a certificação ao final do curso.  
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força de trabalho barata, destinada a funções subalternizadas, ao mesmo 

tempo em que se torna domesticada. 

 

3.3. A funcionalidade da prisão e do trabalho prisional para o capital 
 

Diante do exposto até aqui, é possível perceber que o produto do 

trabalho prisional, em si, não é capaz de gerar utilidade econômica expressiva, 

tendo em vista a proporção de internos desenvolvendo tais atividades. Porém, 

muitas vantagens podem ser obtidas por meio dele.  

Na busca de estabelecer parcerias, a Fundação Santa Cabrini 

disponibiliza, sem seu website, uma carta de apresentação 129 , em que 

descreve brevemente a atuação da instituição e anuncia os benefícios obtidos 

pelas empresas conveniadas. O documento chama a atenção para os aspectos 

que deveriam motivar a associação. Um deles recebe destaque, com letras em 

negrito: “É importante ressaltar que tal trabalho não é regido pela CLT. Ele está 

submetido a uma legislação própria.” O desrespeito aos direitos trabalhistas 

dos presos é utilizado como atrativo para as empresas. Indo além, os 

benefícios são detalhados: 

Utilização da mão de obra com crescente qualificação; 
Remuneração de, no mínimo, 3/4 do salário mínimo Lei Federal 
7.210/84 (LEP); 
Sem encargos trabalhistas (LEP); 
Sem vínculo empregatício (LEP); 
Jornada de trabalho de até 8 horas/dia - folgas aos sábados e 
domingos (LEP); 
Participação efetiva nos valores da responsabilidade social. (FSC, 
2017) 
 

E assim emerge o outro aspecto que merece atenção: o discurso da 

responsabilidade social. Tal discurso tem se intensificado no Brasil, sendo 

retratado como expressão da modernidade, engajamento no desenvolvimento 

sustentável e posicionamento “solidário” das empresas. É traduzido na criação 

de projetos sociais, ações voltadas para a suposta preocupação com o 

trabalhador e a sociedade em geral, e o estímulo a medidas filantrópicas de 

controle da pobreza.  (CUNHA, 2009) 

                                                            
129 Disponível em: http://www.santacabrini.rj.gov.br/docs/traga.pdf. Acesso em 02 nov. 2017.  
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Mas esse discurso mascara a intenção de exploração da força de 

trabalho em condições mais intensas do que as enfrentadas pelos 

trabalhadores “livres”. Assim, as empresas recebem o rótulo de “socialmente 

responsáveis”, e conseguem otimizar sua taxa de lucro, tendo em vista que 

recebem incentivo fiscal, pagam um salário abaixo do mínimo nacional, são 

isentas das contribuições trabalhistas e, quando se instalam dentro das 

unidades prisionais, não têm que arcar com taxas como energia elétrica, água 

e aluguel. Assim, o custo da força de trabalho se torna menor, ainda com a 

vantagem da assiduidade e pontualidade, tendo em vista que a disciplina é um 

pré-requisito ao trabalho.  

O trabalho prisional também supre as necessidades estatais na medida 

em que a força de trabalho dos presos dispensada nas atividades de limpeza, 

manutenção, infraestrutura e administração substituem a de servidores 

públicos, que representam um grande gasto ao Estado. Assim, 73%130 dos 

presos inseridos em atividades laborativas no Rio de Janeiro exercem a função 

de “faxinas” no interior das unidades e tal atividade só passou a ser 

remunerada a partir da Lei nº 4.984, de 2007 131 , que estabeleceu que o 

trabalho realizado por tais apenados, que desempenham tarefas 

administrativas, como as de limpeza, preparo de refeições, lavanderia e 

assemelhados, seria remunerado. Segundo o Infopen (2014): 

Sabe-se que boa parte das atividades de rotina dos estabelecimentos 
é realizada pelos presos: limpeza, alimentação, atividades de 
escritório, lavanderia, conservação, etc. Estamos falando aqui de um 
universo de quase 40 mil presos apoiando a administração. Sem este 
apoio, o déficit de funcionários no sistema seria muito maior, assim 
como o custo geral. (p. 64) 
 

Além da economia que o trabalho dos “faxinas” representa para os 

cofres públicos, a atividade desses internos ainda adquiriu outras 

funcionalidades, frente à suposta crise financeira enfrentada pelo estado na 

atualidade. O valor destinado à constituição do pecúlio132 deve ser depositado 

em uma caderneta de poupança individual, que é disponibilizada ao preso no 

momento de sua liberdade. De acordo com a Lei Estadual nº 4.984, de 2007: 
                                                            
130 1.373 presos.  
131 Regulamentada pelo Decreto Estadual nº 45863, de 2017. 
132 Segundo a FSC: “Depósito de 15% do salário em uma poupança individual, cujo saldo será resgatado 
quando da sua liberdade”.  
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§ 3º - A constituição de pecúlio de que trata o inciso V deste artigo 
será efetivada mediante depósito mensal em cadernetas de 
poupança, sendo liberado para saques quando o condenado for posto 
em liberdade.  
 

Porém, o Decreto n° 45.863, de 2016, autoriza o depósito de tais 

valores em conta pertencente à FSC, ficando esta responsável pela 

administração de tais valores: 

Art. 3º Os recursos constituintes do pecúlio de que trata o art. 1º, 
inciso V da Lei 4.984/07 poderão ser reunidos em caderneta de 
poupança de titularidade da Fundação Santa Cabrini, que a 
administrará na qualidade de depositária dos valores pertencentes 
aos presos. 
 

Assim, os recursos pertencentes ao preso passam a ser administrados 

pelo Estado, sem que o mesmo tenha conhecimento de seu destino enquanto 

cumpre sua sentença. Como se não bastasse, o Decreto n° 45.863, de 2016 

também foi alterado. Ele determinava que a SEAPRJ informasse à FSC 

quando um preso que exerceu atividade remunerada fosse posto em liberdade, 

no prazo de 24h. O artigo 5º determinava que a FSC, por sua vez, deveria 

emitir ordem de pagamento à instituição bancária responsável pela caderneta 

de poupança, bem como informar ao beneficiário a existência do pecúlio por via 

postal e com aviso de recebimento, fornecendo, inclusive, demonstrativos dos 

valores devidos, no prazo de até 2 (dois) dias úteis.    

Porém, o Decreto 46.018, de 9 de junho de 2017 alterou o Decreto n° 

45.863, alegando considerar  

- a grave crise econômica que assola o Estado do Rio de Janeiro; 
- a queda de arrecadação, principalmente a observada no ICMS e 
nos royalties e participações especiais do petróleo; 
- todos os esforços de programação financeira já empreendidos para 
ajustar as contas estaduais; e 
- que a interrupção da prestação de serviços públicos essenciais 
afeta sobremaneira a população do Estado do Rio de Janeiro; 
DECRETA: 
Art. 1° - O art. 5° do Decreto Estadual n° 45.863, de 19 de dezembro 
de 2016, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 5° - A Fundação Santa Cabrini, em até 30 (trinta) dias úteis a 
contar do recebimento da comunicação referida no art. 4°, inciso II, 
deste Decreto: 
I - (...) 
II - notificará o beneficiário acerca da existência do pecúlio, pelos 
meios de comunicação disponíveis, disponibilizando-lhe, caso 
solicite, demonstrativo dos valores que lhe sejam devidos; 
 



113 
 

Ou seja, se antes o preso recebia notificação na disponibilidade, via 

postal, em até dois dias úteis – celeridade que é imprescindível tendo em vista 

que acaba de retornar à liberdade e necessita, portanto, de condições materiais 

para se readaptar –, a partir do novo decreto ele será informado por qualquer 

meio disponível, o que por si só já compromete a garantia do recebimento da 

informação, e o que é mais grave, o valor será disponibilizado em até 30 (trinta) 

dias úteis, sendo utilizado pelo Estado de forma arbitrária.  

Outra questão que deve ser analisada é que, em um universo de 

51.250 presos, o número de internos trabalhando, 1.889, é irrisório. Cabe, 

então, questionar que outra funcionalidade esses indivíduos teriam para o 

processo de acumulação capitalista, e uma alternativa se apresenta: a 

privatização do sistema prisional. 

De acordo com o Infopen (2014), quase 10% das unidades prisionais 

no Brasil têm gestão privada, a maioria delas em regime de co-gestão. Em 

estados como Amazonas e Bahia esse número é maior, chegando a 25%, 

aproximadamente. Além da co-gestão, algumas unidades também são geridas 

por organizações sem fins lucrativos133, e apenas um complexo é fruto de 

Parceria Público-Privada134 (PPP). 

Os primeiros presídios do país concebidos desde a construção pela 

PPP já estão em funcionamento. Inaugurado em 2013, o Complexo 

Penitenciário Público-Privado (CPPP), em Ribeirão das Neves, região 

metropolitana de Belo Horizonte, é destinado aos presos que já cumpriam pena 

em outras unidades de regime fechado e estão aptos a trabalhar e estudar. 

Porém, nem todos os tipos de presos podem ser transferidos para as novas 

unidades, tendo em vista que devem ter um perfil Ideal, a fim de não 

comprometer o êxito do projeto: não podem ser considerados violentos, 

pertencer a facções criminosas, ou ter cometido crimes contra a dignidade 

sexual, como o estupro. Assim, ao selecionar os internos que ingressam nas 

unidades, se torna mais fácil alcançar o sucesso do projeto, que, inclusive, tem 

                                                            
133 Apenas nos estados do Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, Tocantins e Paraíba.  
134 Este modelo  foi  inspirado  nas  experiências  da  Inglaterra  e  Estados Unidos  de  gestão  privada  dos 
presídios. Ou seja, a  importação de padrões estrangeiros adotada na gênese das prisões no país, mais 
uma vez se repete. 
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critérios de qualidade estabelecidos em contrato, e que incidem diretamente 

nos valores mensais recebidos pelo consórcio135.  

Assim, a privatização dos presídios se torna um negócio lucrativo em 

dois sentidos: no primeiro, em relação ao custo de manutenção dos presos. Por 

ocasião da inauguração do CPPP, o Portal Brasil divulgou136, em 2013, alguns 

detalhes da PPP de Minas Gerais. O consórcio Gestores Prisionais Associados 

(GPA) venceu a licitação em 2008, com o custo de R$ 280 milhões. O 

consórcio receberia o valor de R$ 2.700,00 mensais por cada preso, e o 

complexo tem capacidade para 3.040 detentos, o que representa um valor 

mensal de R$ 8.280.000,00. Ainda de acordo com o portal, as empresas têm 

que cumprir as exigências do governo estadual no que diz respeito à qualidade 

e efetividade do serviço prestado, sob pena de ter descontos no valor a 

receber. Se ocorrerem rebeliões, por exemplo, o valor pode ser reduzido em 

até 50%. Uma verdadeira mercantilização do serviço de custódia.  

Além disso, nas instituições privadas, a exploração da força de trabalho 

dos presos se dá de forma mais intensa e abrangente. Em reportagem exibida 

pela Rede Globo137, na mesma ocasião, Rodrigo Pimentel comenta sobre os 

galpões existentes no complexo, destinados à instalação de oficinas de 

trabalho onde, segundo a reportagem, os presos que estiverem cumprindo 

pena seriam obrigados a atuar: “Não existe opção da boa vida. O preso de 

unidade de parceira público-privada é obrigado a trabalhar”, diz o “especialista”.  

Na unidade funciona um pólo de fabricação de equipamentos de 

segurança, sirenes, alarmes, circuitos de segurança, coturnos e botas de 

                                                            
135 De  acordo  com  o  contrato,  a  remuneração  da  concessionária  é  composta  pela  contraprestação 
pecuniária mensal,  parcela  anual  de  desempenho  e  parcela  referente  ao  parâmetro  de  excelência, 
sendo os dois últimos baseados na avaliação de desempenho da concessionária, que  inclui número de 
fugas e rebeliões, número de internos trabalhando e/ou estudando, proporção e qualidade dos serviços 
prestados, como assistência médica, jurídica e social, entre outros.  
136 “Inaugurada  em Minas Gerais  a  primeira  penitenciária  privada  do  País”.  21.01.13.  Disponível  em 
http://www.brasil.gov.br/cidadania‐e‐justica/2013/01/inaugurada‐em‐minas‐gerais‐primeira‐
penitenciaria‐privada‐do‐pais. Acesso em 03 nov. 2017. 
137  “Conheça  a  primeira  penitenciária  público‐privada  do  país”.  17.01.13.  Disponível  em: 
http://g1.globo.com/bom‐dia‐brasil/noticia/2013/01/exclusivo‐do‐bom‐dia‐brasil‐conheca‐primeira‐
penitenciaria‐publico‐privada‐do‐pais.html. Acesso em 03 nov. 2017. 
 



115 
 

proteção, além de uniformes e artigos militares, grande parte destinado à 

demanda da própria instituição138.  

Nos Estados Unidos, de acordo com a Global Research139, internos de 

presídios federais recebem U$0,23 por hora para produzir componentes 

eletrônicos de alta tecnologia para a indústria bélica, utilizada pelo próprio 

governo. Nos presídios estaduais, empresas como Motorola, Compaq, 

Honeywell, Microsoft, Boeing, Revlon, Chevron, TWA, Victoria's Secret, Eddie 

Bauer, IBM, Texas Instruments e Dell se beneficiam da força de trabalho 

carcerária, que tem um custo extremamente baixo.  

Naquele país, a força de trabalho dos presos representa um mercado 

altamente lucrativo, que é amparado pela 13ª Emenda, que prevê que não 

haverá nem escravidão, nem trabalhos forçados, salvo como punição de um 

crime pelo qual o réu tenha sido condenado, nos Estados Unidos ou em 

qualquer lugar sujeito a sua jurisdição140. Ou seja, mesmo após a abolição, a 

escravidão (ou condições análogas) ainda é permitida por lei, no caso dos 

presos condenados. De acordo com a Revista Fórum141, a Federal Prison 

Industries142, empresa estatal, emprega cerca de 13 mil presos por ano, com o 

remuneração média de U$0,92 por hora. Cabe ressaltar que o salário mínimo 

no país é de U$ 7,25 por hora143. Em 2013, a empresa alcançou uma receita de 

609,7 milhões de dólares.  

Assim, a tendência a privatização do sistema prisional, para o benefício 

da iniciativa privada nos dois sentidos abordados acima, acarreta no 

agravamento do processo de encarceramento em massa, reflexo da 

criminalização da pobreza, e que afeta, principalmente, os jovens negros do 

nosso país, como descrito no capítulo 2.  

                                                            
138 “Quanto  mais  presos,  maior  o  lucro”.  Disponível  em:  https://apublica.org/2014/05/quanto‐mais‐
presos‐maior‐o‐lucro/. Acesso em 02 nov. 2017. 
139 “The Pentagon and Slave Labor  in U.S. Prisons”. Disponível em: https://www.globalresearch.ca/the‐
pentagon‐and‐slave‐labor‐in‐u‐s‐prisons/25376 . Acesso em 03 nov. 2017. 
140 Em  tradução  livre.  Disponível  em:  https://www.ourdocuments.gov/doc.php?flash=false&doc=40#. 
Acesso em 02 dez. 2017. 
141  Reportagem  disponível  em:  https://www.revistaforum.com.br/2015/07/13/populacao‐carceraria‐
dos‐eua‐uma‐nova‐escravidao/. Acesso em 01 dez. 2017.  
142 Indústrias das Prisões Federais, em tradução livre. 
143  Estabelecido  pelo  Ministério  do  Trabalho.  Disponível  em: 
https://www.dol.gov/whd/minimumwage.htm. Acesso em 04 dez. 2017. 



116 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho é a categoria fundante do ser social. Através dele, o homem 

transforma a natureza, a si próprio e, consequentemente, a sua realidade, 

sendo, portanto imprescindível à reprodução da vida humana/social. Mas se 

por um lado o trabalho é um pressuposto da existência humana, por outro lado, 

na sociedade capitalista, o trabalhador é “aprisionado” em função do trabalho 

abstrato, assalariado e alienado. E em função dos determinantes da 

acumulação capitalista, o acesso ao trabalho não é universal, produzindo uma 

população de sobrantes, o exército industrial de reserva.  

Mas existe uma parcela da sociedade que sequer compõe este 

exército: são os condenados do sistema (FERNANDES, 1975). Eles estão 

inseridos na lógica mercantil, mas não estão submetidos ao contrato, ou seja, 

não estão excluídos do processo de acumulação, mas exercem funções 

específicas.  

Considerando a forma de integração do país à economia mundial, 

subordinando-se aos interesses dos países imperialistas e, ao mesmo tempo, 

reproduzindo internamente as relações de dominação e exploração, é possível 

compreender os reflexos dessa dinâmica (a herança colonial, escravista, a 

formação de uma burguesia – ou uma oligarquia burguesa – conservadora e 

despótica), que, somados às particularidades da formação social brasileira, 

marcada pela violência, cerceamento da fala e anulação do dissenso, são 

fatores fundamentais para entender as origens do fenômeno do 

encarceramento, que tem como núcleo da criminalização a juventude negra e 

pobre, não submetida às relações contratuais.  

Como a classe trabalhadora é excluída do processo decisório, não 

conseguindo realizar a “revolução dentro da ordem”, e com o agravante dos 

ajustes neoliberais realizados a partir do Consenso de Washington, o ainda 

frágil sistema de proteção social passa a sofrer um desmonte sistemático, bem 

como os direitos dos trabalhadores vão sofrendo cortes severos, a exemplo da 
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recém-aprovada reforma trabalhista144. E quando as políticas sociais cada vez 

mais focalizadas e voltadas para o alívio da [extrema] pobreza não são 

suficientes ao controle das “classes perigosas”, o “braço forte” do Estado entra 

em ação, criminalizando as expressões da “questão social” e causando o 

aumento alarmante da população prisional, bem como promovendo um 

extermínio da juventude negra e pobre145.  

Esses indivíduos têm um histórico sistemático de violação aos direitos 

previstos na Constituição dita cidadã, tanto os direitos fundamentais (a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade) 146 , como os sociais (educação, a saúde, a alimentação, o 

trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e à infância e a assistência)147. Sob a tutela do Estado, 

tal histórico não se altera: os direitos contidos na LEP também não são 

minimamente garantidos. 

Assim, passam a viver confinados em um sistema superlotado, em 

condições insalubres, com alimentação e assistência precárias, sofrendo todo o 

tipo de maus-tratos e tortura, não tendo sequer a possibilidade de denunciar 

tais mazelas, tendo em vista que seu algoz possui sua custódia148.  

O sujeito é responsabilizado por sua situação de fracasso, e a prisão, 

seguindo a mesma lógica das primeiras, continua tendo o objetivo da reforma 

moral do indivíduo, da ressocialização, baseada na educação, família e 

                                                            
144 A “reforma” que alterou a CLT entrou em vigor em 11.11.2017 e já afeta os trabalhadores, tendo em 
vista que em menos de um mês as ofertas de vagas extremamente precarizadas vêm sendo amplamente 
divulgadas pelas empresas e agências/sites de empregos, como mostra a reportagem do portal Brasil de 
Fato. Disponível em: https://www.brasildefato.com.br/2017/12/01/reforma‐trabalhista‐ja‐esta‐
prejudicando‐trabalhadores‐conheca‐alguns‐casos/. Acesso em 02 dez. 2017. 
145 De acordo  com os dados do  Fórum Brasileiro de  Segurança Pública, em 2016 o Rio de  Janeiro  foi 
estado  que  teve  o  maior  número  de  mortes  em  decorrência  de  ações  policiais  (civis  e  militares), 
totalizando  925  mortes  no  referido  ano.  Disponível  em: 
http://www.forumseguranca.org.br/estatisticas/tableau‐ocorrencias/. Acesso em 01 dez. 2017.  
Esta realidade demonstra que o “estado de exceção” no Brasil é a regra, a exemplo na permanência de 
instrumentos criados no período da ditadura, como o auto de  resistência, amplamente utilizado para 
justificar as mortes arbitrárias causadas pelas polícias, e que tem um público alvo definido: a juventude 
negra e pobre.   
146 Art. 5º da CF/88. 
147 Art. 6º da CF/88. 
148 De acordo com o CNMP (2016), das 49 unidades prisionais que responderam ao questionamento do 
Ministério  Público,  nenhuma  delas  teve  nenhum  registro  de maus  tratos  a  internos  praticados  por 
servidores públicos, nos anos de 2015 e 2016.  
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trabalho. Mas, diante disso, duas questões emergem: ressocializar para que 

sociedade? E baseada em que tipo de trabalho?  

Baratta (1999) traz reflexões importantes acerca do aprisionamento, 

sobre como o indivíduo e desadaptado à vida em liberdade, na medida em que 

é condicionado a se adaptar à vida no cárcere: 

antes de tudo, o da “desculturação”, ou seja, a desadaptação às 
condições necessárias para a vida em liberdade (diminuição da força 
de vontade, perda do senso de auto-responsabilidade do ponto de 
vista econômico e social), a redução do senso da realidade do mundo 
externo e a formação de uma imagem ilusória deste, o 
distanciamento progressivo dos valores e dos modelos de 
comportamento próprios da sociedade externa. O segundo ponto de 
vista, oposto mas complementar, é o da “aculturação” ou 
“prisionalização”. Trata-se da assunção das atitudes, dos modelos de 
comportamento, dos valores característicos da subcultura carcerária. 
(p. 184) 
 

Dessa forma, a prisão não contribui com suposto processo de 

ressocialização, na medida em que não modifica nem o preso, nem a 

sociedade no preparo para a liberdade: a verdadeira reeducação deveria 

começar pela sociedade, antes que pelo condenado: “antes de querer modificar 

os excluídos, é preciso modificar a sociedade excludente, atingindo, assim, a 

raiz do mecanismo de exclusão”. (ibidem, p. 186, grifo nosso) 

Como foi demonstrado, o capitalismo é totalmente incompatível com a 

democracia 149  substantiva. A fala e a participação dos trabalhadores são 

negadas, e a disputa pelo poder decisório se dá exclusivamente entre as 

frações da burguesia, não colocando em risco sua hegemonia. Como 

estratégia da contrarrevolução burguesa preventiva e prolongada, vê-se a 

política de conciliação de classes, através da articulação com parcelas da 

classe trabalhadora: a burocracia sindical e partidária da classe trabalhadora é 

convertida à ordem, não representando, de fato, o conjunto dos trabalhadores e 

deslegitimando a luta pela “revolução contra a ordem”. Esse processo foi 

evidenciado nos governos de Lula e Dilma, no período entre 2013 e 2016. A 

partir daí, um novo movimento teve início, culminando nos ataques severos aos 

                                                            
149 No capitalismo, têm‐se uma democracia restrita e o próprio conceito jurídico de cidadania comprova 
a afirmação: o cidadão é o brasileiro nato ou naturalizado, em pleno gozo dos direitos políticos. Ou seja, 
partes significativas da sociedade são excluídas de tal conceito, como os analfabetos, a quem o voto é 
facultado, e a própria população prisional, tendo em vista que em função do aprisionamento ela tem os 
direitos políticos suspensos.  
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direitos dos trabalhadores, motivados pelas parcelas mais conservadoras da 

burguesia.  

Então, se os direitos do conjunto dos trabalhadores estão sob ataque, e 

sofrendo um grande retrocesso, o que dizer dos detentos e ex-detentos que, 

além das determinações históricas e sociais já abordadas, ainda sofrem com o 

estigma e o preconceito como fatores agravantes de sua situação no mercado 

de trabalho (com garantia de direitos)? 

E que tipo de trabalho é oferecido a tais indivíduos, tanto no sistema 

prisional, como após sua liberdade? Pelos dados analisados, é possível 

identificar que se trata de funções subalternizadas e precárias, trabalho braçal, 

e que requer níveis mínimos de escolarização: artesão, pedreiro, marceneiro, 

padeiro, mecânico, auxiliar de serviços gerais. Ou ainda atividades que, fora do 

cárcere, não têm utilidade150, o que é o caso dos faxinas, ou ainda do ligação 

(interno que faz a intermediação/comunicação entre os profissionais da 

unidade e o efetivo carcerário). Tais atividades, embora sejam necessárias ao 

cotidiano prisional151, não encontram correspondência fora do sistema, o que 

não prepara o preso para o momento da liberdade 152 e para inserção no 

mercado de trabalho.  

A Fundação Santa Cabrini, no processo de captação de empresas para 

firmar parceria, anuncia a locação da força de trabalho prisional como 

extremamente vantajosa, dando destaque ao salário previsto na legislação, 

inferior ao salário mínimo, e à ausência de vínculos trabalhistas, o que 

representa grande economia em relação aos encargos sociais, gerando mais-

valor absoluto. Também enfatiza a questão da “responsabilidade social”, que 

                                                            
150 Conforme  as  Regras Mínimas  para  o  Tratamento  de  Presos  da  ONU:  “Tanto  quanto  possível,  o 
trabalho proporcionado  será de natureza que mantenha ou aumente as capacidades dos presos para 
ganharem honestamente  a  vida depois de  libertados”  (item  71.4).  “Será proporcionado  treinamento 
profissional em profissões úteis aos presos que dele tirarem proveito, especialmente aos presos jovens” 
(item 71.5) 
151 E como já foi abordado, representa vantagem ao Estado economizar com a contratação de servidores 
que deveriam exercer tais funções.  
152 Término do cumprimento da pena. 
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revela mais um elemento do desmonte da proteção social, traduzido na 

delegação das funções estatais à iniciativa privada153.  

Porém, mesmo diante de tais vantagens, é necessário refletir se a força 

de trabalho dos presos produz um valor puramente econômico, tendo em vista 

a proporção entre o efetivo carcerário e os presos que exercem atividades 

laborativas. Ao contrário de países como os Estados Unidos, o volume de 

produção dos presos brasileiros não chega a atingir índices expressivos, a 

ponto de contribuir de forma significativa com o processo de acumulação.  

Entretanto, bem como nos modelos primitivos de prisões, já sob a 

égide capitalista, o trabalho prisional aparece mais como um instrumento, do 

que como uma finalidade em si. Instrumento no processo de transformação do 

insubmisso em indivíduo produtivo; do vagabundo em trabalhador. A ênfase 

está na disciplina, na adequação às normas, na aceitação do seu papel/lugar 

na ordem socioeconômica estabelecida (respeito à hierarquia) e, sobretudo, 

garantir o respeito à propriedade privada154 – e esta é a função do sistema 

punitivo na ordem jurídica capitalista.  

Sob outro aspecto, as prisões contemporâneas são funcionais à 

setores do capital na medida em que o Estado delega diversas funções à 

iniciativa privada, seja através da terceirização de serviços (como a 

alimentação, limpeza e fornecimento de produtos diversos), da co-gestão ou da 

parceria público-privada, que é o caso do Complexo Prisional Público-Privado 

localizado em Ribeirão das Neves.  

Assim, a pesquisa demonstrou que muitos aspectos determinantes 

acerca do tema ainda precisam ser analisados e/ou aprofundados. E, embora 

existam muitos trabalhos jurídicos sobre ele, a área das ciências sociais ainda 

possui uma lacuna na produção bibliográfica, percebida na busca por 

referências teóricas. As análises e os debates precisam avançar, e eles não 

possuem uma relevância meramente acadêmica, mas sim de transformação da 

sociedade, ou, nos termos de Florestan Fernandes, na luta por uma revolução 

                                                            
153 Diante da ineficiência do Estado frente à suposta falência, característica do processo de privatização 
do público, conforme discutido anteriormente.  
154 E a apropriação privada.  
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dentro da ordem visando à revolução contra ordem, pois temos a clareza de 

que a superação das relações de exploração e dominação só será alcançada 

com a superação das relações capitalistas de produção, a partir das quais se 

erguem as relações jurídicas e penais, ou seja, a superação do próprio 

capitalismo. Nas palavras de Florestan Fernandes (1985):  

Há uma revolução silenciosa em marcha, uma revolução ligada aos 
deslocamentos internos de milhões de miseráveis, que esfacelam pura e 
simplesmente a ordem existente (a qual não se move para absorvê-los – 
pois não tem como!), e ao clamor dos que se proletarizam (também 
milhões), vinculando entre si várias formas de população excedente, o 
exército ativo dos trabalhadores e o imenso, incontável, exército 
industrial de reserva. Uma história que parece sem bússola, mas que 
caminha rapidamente na direção de uma sociedade nova, como 
produção social dos oprimidos. (p. 82) 
 

A classe trabalhadora enfrenta um momento sombrio. Momento em 

que o caráter ultraconservador da burguesia tem ficado cada vez mais 

evidente, com os ataques vorazes aos direitos dos trabalhadores. O discurso 

falacioso acerca da meritocracia tenta mascarar as contradições inerentes a 

este sistema econômico perverso. Mesmo com todo o esforço, dedicação, e 

sacrifícios para conciliar a formação acadêmica com as demais esferas da vida, 

não há nenhuma garantia que o indivíduo trabalhador (a) conseguirá alcançar 

as aspirações de uma vida mais digna. Por outro lado, nem todos os que 

tiveram êxito em ocupar posições de destaque precisaram se esforçar para 

isso, tendo em vista os privilégios dos (as) filhos (as) das classes dominantes, 

e a corrupção estrutural que também pode ser percebida nas “indicações” e 

nos cargos de “cabide”. E não há, dentro da ordem vigente, possibilidade de 

superação desta realidade, pois não existe capitalismo humanizado.  

E quanto aos presos e egressos do sistema prisional? Em tempos que 

ecoam por todos os lados discursos proto-fascistas155, e a afirmação de que 

“bandido bom é bandido morto”, quem se preocupará com o grito silencioso 

dessa parcela crescente da sociedade?  

Recuperar o pensamento de Florestan Fernandes contribui para 

reacender a esperança de que existe, sim, uma revolução silenciosa em 

                                                            
155 Ver Silva (2016). “Quais são as possibilidades do fascismo no Brasil hoje?”. Disponível em: 
https://revistamaquiavel.com.br/quais‐s%C3%A3o‐as‐possibilidades‐do‐fascismo‐no‐brasil‐hoje‐
8318cdfb41cd. Acesso em 04 dez. 2017. 
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marcha. Este processo pode ser lento, e com certeza será árduo. Mas é crucial 

a reorganização da classe trabalhadora no processo de construção da 

revolução contra a ordem.  

  



123 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AGUIRE, Carlos. Cárcere e sociedade na América Latina, 1800-1940. In: MAIA, 
Clarissa Nunes [et al.]. Historia das prisões no Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 
2009. 
 
ALBORNOZ, Suzana. O que é trabalho. São Paulo: Brasiliense, 2002.  
 
ANDREWS, George Reid. O negro no Brasil e nos Estados Unidos. Lua Nova , 
São Paulo, v. 2, n. 1, p. 52-56, Junho de 1985. Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64451985000200013&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 05 de janeiro de 2017. 
 
ANTUNES, Ricardo. Adeus ao trabalho?: Ensaios sobre as metamorfoses e a 
centralidade do mundo do trabalho.  São Paulo: Cortez; Campinas – SP: 
Editora da Universidade Estadual de Campinas, 11 ed., 2006. 
 
______________. O trabalho e seus sentidos. Revista Debate & Sociedade, 
Uberlândia, v. 1, n. 1, p.5-13, 2011.  
 
BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal: introdução 
à sociologia do direito penal. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1999 
 
______________. Prefácio. In: Difíceis ganhos fáceis: drogas e juventude 
pobre no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 
 
BARROCO, Maria Lucia Silva; TERRA, Sylvia Helena. Código de Ética do/a 
assistente social comentado. Conselho Federal de Serviço Social – CFESS 
(organizador). São Paulo: Cortez, 2012.  
 
BATISTA, Nilo. Punidos e Mal Pagos: violência, justiça, segurança pública e 
direitos humanos no Brasil de Hoje. Rio de Janeiro: Revan, 1990. 
 
____________. Mídia e sistema penal no capitalismo tardio. In.: Revista 
Discursos Sediciosos. V. 12. Rio de Janeiro: Revan, 2002. Disponível em: 
http://www.bocc.ubi.pt/pag/batista-nilo-midia-sistema-penal.pdf. Acesso em 21 
nov. 2017. 
 
BATISTA, Vera Malaguti. Difíceis ganhos fáceis: drogas e juventude pobre no 
Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 
 
___________________. O exercício da brutalidade. In: Drogas: dos perigos da 
proibição à necessidade da legalização. Revista da Emerj, Rio de Janeiro, v. 
16, nº. 63 (edição especial), 2013. Disponível em: 
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista63/revista63.pdf. 
Acesso em 21 nov. 2017. 
 



124 
 

__________________. Prefácio. In WACQUANT, Loïc.  Punir os pobres: a 
nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Rio de Janeiro: Revan, 2003b. 
 
BEHRING, Elaine Rossetti. Brasil em Contrareforma: desestruturação do 
Estado e perda de direitos. São Paulo: Cortez, 2003. 
 
BOSCHETTI, Ivanete. A seguridade social na América latina. In: Política social 
no Capitalismo: Tendências Contemporâneas. São Paulo: Cortez, 2009. 
 
_________________. Seguridade Social no Brasil: conquistas e limites à sua 
efetivação. In: CFESS e ABEPSS (Organizadoras) Serviço Social: direitos 
sociais e competências profissionais. Brasília: CFESS / ABEPSS, 2009. p. 323-
338.  
 
BRANDAO, G.M. Hegel: o Estado como realização histórica da liberdade. In: 
WEFFORT, F. Os clássicos da política, Vol. 2. São Paulo: Ática, 2001.  
 
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Departamento de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas 
Socioeducativas - Dmf. NOVO DIAGNÓSTICO DE PESSOAS PRESAS NO 
BRASIL. 2014. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_corre
cao.pdf>. Acesso em: 15 jun. 2014. 
 
__________. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988 (alterada e 
atualizada). Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm . 
Acesso em 30 out. 2017 
 
__________. Decreto-Lei nº 3.971, de 24 de dezembro de 1941. Dispõe sobre 
o cumprimento de penas do Distrito Federal. Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-3971-24-
dezembro-1941-414013-publicacaooriginal-1-pe.html. Acesso em: 28 out. 2017. 
 
__________. Lei de 16 de dezembro de 1830. Manda executar o Codigo 
Criminal.  Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lim/LIM-16-
12-1830.htm. Acesso em: 28 out. 2017. 
 
__________.  Lei nº 3.212, de 19 de julho de 1957. Denomina Penitenciária 
Lemos Brito a atual Penitenciária Central do Distrito Federal.  Disponível em: 
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1950-1959/lei-3212-19-julho-1957-
354835-publicacaooriginal-1-pl.html.  Acesso em: 28 out. 2017. 
 
__________.  Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Lei de Execução Penal. 
 
__________. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário 
Nacional. Formulário Categoria e Indicadores Preenchidos. 2013. Disponível 
em: < http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/transparencia-
institucional/estatisticas-prisional/anexos-sistema-prisional/rj_201306.pdf>. 
Acesso em: 30 out. 2015. 



125 
 

 
__________.  Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário 
Nacional. Relatórios Estatísticos / Analíticos do Sistema Prisional 
Brasileiro. 2012. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/main.asp?View={D574E9CE-3C7D-437A-A5B6-
22166AD2E896}&Team;=¶ms=itemID={D82B764A-E854-4DC2-A018-
450D0D1009C7};&UIPartUID;={2868BA3C-1C72-4347-BE11-
A26F70F4CB26}>. Acesso em: 15 jun. 2014. 
 
__________. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
ORDINÁRIAS ANUAL RELATÓRIO DE GESTÃO – 2013. 2014. Disponível em: 
<http://www.mds.gov.br/bolsafamilia>. Acesso em: 15 jun. 2014. 
 
CARINHATO, Pedro Henrique. Neoliberalismo, Reforma do Estado e Políticas 
Sociais nas últimas décadas do século XX no Brasil. In Aurora, ano 11, nº 3, 
2008. Disponível em 
http://www.marilia.unesp.br/Home/RevistasEletronicas/Aurora/aurora_n3_misce
lanea_01.pdf. Acesso em 20 nov. 2014. 
 
CARVALHO, Ivy. O fetiche do “Empoderamento”: do conceito ideológico ao 
projeto econômico-político. In: O Canto da Sereia: crítica à ideologia e aos 
projetos do “Terceiro Setor”. São Paulo: Cortez, 2014. 
 
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. 14ª ed. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011. 
 
CFESS (org). O estudo social em perícias, laudos e pareceres técnicos. São 
Paulo: Cortez, 2011.  
 
CFESS. Código de Ética Profissional do (a) Assistente Social. Brasília, 1993. 
 
CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. A visão do 
Ministério Público sobre o sistema prisional brasileiro - 2016 / Conselho 
Nacional do Ministério Público. – Brasília: CNMP, 2016. 
 
CUNHA, Núbia Maria Dias da. Responsabilidade social empresarial na atual 
reestruturação capitalista: o trabalho voluntário como estratégia. In: JOINPP – 
Anais da IV Jornada Internacional de Políticas Públicas. São Luís: Universidade 
Federal do Maranhão/Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas, 
2009. 
 
ENGELS, Friedrich; MARX, Karl. A ideologia alemã (Feuerbach). São Paulo: 
HUCITEC, 1993. 
 
__________ Manifesto do Partido Comunista. São Paulo: Martin Claret, 2004. 
 
FERNANDES, Florestan. A integração do negro na sociedade de classes: o 
legado da raça branca. São Paulo: Dominus, 1965. 
 



126 
 

__________  A nova república?. Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 
 
__________ A revolução Burguesa no Brasil: Ensaio de interpretação 
sociológica.  São Paulo: Globo, 2006. 
 
__________ Brasil: em compasso de espera. Pequenos escritos políticos. 
Coleção Pensamento Socialista. SP: HUCITEC, 1980. 
 
__________ Capitalismo dependente e classes sociais na América Latina. Rio 
de Janeiro: Zahar, 1975. 
 
__________ Mudanças Sociais no Brasil: aspectos do desenvolvimento da 
sociedade brasileira. 1. ed. Digital. São Paulo: Global Editora, 2013. 
 
__________ Sociedade de classes e subdesenvolvimento. Biblioteca de 
Ciências Sociais. Rio de Janeiro: Zahar, 1968.  
 
FO, Jacopo; TOMAT, Sergio; MALUCELLI, Laura. O Livro Negro do 
Cristianismo - Dois Mil Anos de Crimes em Nome de Deus. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 2007. 
 
FONTES, Virgínia. Dicionário da Educação Profissional em Saúde - Verbete: 
Sociedade Civil. 2013. Disponível em: 
<http://www.epsjv.fiocruz.br/dicionario/verbetes/socciv.html> Acesso em 15 jun, 
2016. 
__________ O imperialismo brasileiro. In: INSTITUTO ROSA LUXEMBURGO 
et al. Empresas transnacionais brasileiras na América Latina: um debate 
necessário. São Paulo: Expressão Popular, 2009. 
 
FREYRE, Gilberto. Casa–grande & Senzala: formação da família brasileira sob 
o regime da economia patriarcal. 49ª Ed. São Paulo: Global, 2003. 
 
FURQUIM, Gabriel Martins. O direito penal em a Teoria geral do direito e o 
marxismo. In: Revista Crítica do Direito, nº 4, vol. 62, 2014. Disponível em: 
https://sites.google.com/a/criticadodireito.com.br/revista-critica-do-direito/todas-
as-edicoes/numero-4---volume-62/o-direito-penal-em-a-teoria-geral-do-direito-
e-o-marxismo. Acesso em: 28 out. 2017. 
 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. Projeto profissional, espaços ocupacionais e 
trabalho do assistente social na atualidade, in Atribuições privativas do/a 
assistente social em questão. CFESS, 2012. Disponível em: 
http://www.cfess.org.br/arquivos/atribuicoes2012-completo.pdf.  Acesso em 11 
nov. 2014. 
 
__________.  Serviço Social em tempo de capital feitiche: capital financeiro, 
trabalho e questão social. 8ª ed. São Paulo: Cortez, 2014. 
  
IANNI, Octavio. A questão social. Revista Usp, São Paulo, v. 3, p.145-154, 
set/out/nov. 1989. Trimestral. Disponível em: 



127 
 

<http://www.usp.br/revistausp/03/SUMARIO-03.html>. Acesso em: 15 jun. 
2014. 
 
LAFARGUE, Paul. O direito à preguiça. 2ªed. São Paulo: Hucitec, 1999. 
 
LESSA, Sérgio e TONET, Ivo. Introdução à Filosofia de Marx. São Paulo: 
Expressão Popular, 2ª ed., 2011. 
 
LIMA, Kátia. Brasil em tempos de contrarrevolução. In: Universidade e 
Sociedade / Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino 
Superior. Ano XXVII Nº 59, Semestral. Brasília: Sindicato Nacional dos 
Docentes das Instituições de Ensino Superior, 2017.  
 
LIMOEIRO-CARDOSO, Miriam. Capitalismo dependente, Autocracia burguesa 
e Revolução Social em Florestan Fernandes. Coleção Documentos n. 18, Série 
História Cultural 6, Instituto de Estudos Avançados, USP, julho de 1997. 
Disponível em: 
http://www.iea.usp.br/publicacoes/textos/limoeirocardosoflorestan1.pdf/at_down
load/file. Acesso em 25 nov. 2017. 
 
LOWY, Michael.  A teoria do desenvolvimento desigual e combinado. In: 
Revista Outubro, n. 1, janeiro, 1998. Disponível em: 
http://outubrorevista.com.br/wp-content/uploads/2015/02/Revista-Outubro-
Edic%CC%A7a%CC%83o-1-06.pdf. Acesso em 26 nov. 2016. 
 
__________. Marx e Engels como sociólogos da religião. Lua Nova, São Paulo, 
n. 43, p. 157-170, 1998. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
64451998000100009&lng=en&nrm=iso>. Acesso em:   06  Dez.  2016.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64451998000100009. 
 
LUKACS, Gyorgy. As bases ontológicas do pensamento e da atividade do 
homem. Temas de Ciências Humanas, tradução de Carlos Nelson Coutinho, 
São Paulo: Livraria Editora Ciências Humanas, n. 4, p. 1-18, 1978. 
 
__________. História e Consciência de Classe. São Paulo: Martins Fontes, 
2001. 
  
MAIA, Clarissa Nunes [et al.]. Historia das prisões no Brasil. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2009. 
 
MARTINS, Carlos Eduardo. Neoliberalismo e desenvolvimento na América 
Latina. Em: La economía mundial y América Latina. Tendencias, problemas y 
desafíos. Buenos Aires: Clacso, 2005. Disponível em 
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/gt/20101013124027/6ParteII1.pdf.  
 
MARTINS, Gabriel. Nem empregabilidade, nem empreendedorismo: crítica às 
soluções contemporâneas ao desemprego. In: O Canto da Sereia: crítica à 
ideologia e aos projetos do “Terceiro Setor”. São Paulo: Cortez, 2014.. 
 



128 
 

MARX, Karl. A miséria da filosofia. São Paulo: Global, 1985. 
 
__________. Manuscritos econômico-filosóficos. São Paulo: Boitempo, 2004. 
 
__________. O capital: crítica da economia política. Livro I, Vol. I, Tomo 1. São 
Paulo: Nova Cultural, 1996.  
 
__________. O capital: crítica da economia política. Livro I, Vol. I, Tomo 2. São 
Paulo: Nova Cultural, 1996b.  
 
__________. O prefácio de 1859. Para a crítica da economia política. 
Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos. São Paulo: Victor 
Civita, 1974. Disponível em: < 
<https://www.marxists.org/portugues/marx/1859/01/prefacio.htm>. Acesso em 
15 jun, 2016. 
 
MASSARO, Camilla Marcondes. Entre o formal e o real: representações acerca 
do modelo disciplinar da Fundação CASA de Araraquara. 2008. 195 f. 
Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 
Ciências e Letras de Araraquara, 2008. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/11449/90268>. Acesso em: 20 nov. 2017. 
 
MAURIEL, Ana Paula O. Desenvolvimento, pobreza e políticas sociais. In: Em 
Pauta, UERJ, Rio de Janeiro, N. 31, vol. 11, 1º semestre 2013. 
 
MELOSSI, Dario; PAVARINI, Massimo. Cárcere e Fábrica: as origens do 
sistema penitenciário (séculos XVI – XIX). 2ª Ed. Rio de Janeiro: Revan, 2010. 
  
MENEGAT, Marildo. O olho da barbárie. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 
 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Levantamento Nacional de Informações 
Penitenciárias, Infopen – Dezembro de 2014, disponível em: 
<http://s.conjur.com.br/dl/infopen-dez14.pdf. Acesso em: 20.nov, 2016. 
 
MONTAÑO, C. DURIGUETTO. Estado, Classe e Movimento Social. São Paulo: 
Cortez, 2011. 
 
MONTAÑO, Carlos E.  Pobreza, "questão social" e seu enfrentamento. Serviço 
Social e Sociedade,  São Paulo,  n. 110, Junho  2012 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
66282012000200004&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 15  jun.  2014.   
 
__________. O projeto neoliberal de resposta à 'questão social' e a 
funcionalidade do 'terceiro Setor'. Revista Lutas Sociais, NEILS/PUC-SP, São 
Paulo: Ed. Pulsar, n. 8, p. 53-64, 1. sem. 2002. 
 
MORAES, R. Neoliberalismo. De onde vem, para onde vai? São Paulo: Editora 
SENAC, 2011. 
 



129 
 

NEDER, Gizlene. Em nome de Tânatos: aspectos do sistema penitenciário no 
Brasil. In: Cadernos do CEUEP, nº 1. Rio de Janeiro: 1993. 
 
NETTO, José Paulo. Introdução ao método da teoria social. In: Serviço Social: 
Direitos e competências profissionais. Brasília: CFESS/ABEPSS, 2009. 
 
__________. Uma face contemporânea da barbárie. III Encontro Internacional 
“Civilização ou Barbárie”. Serpa, 2010. Disponível em: 
http://pcb.org.br/portal/docs/umafacecontemporaneadabarbarie.pdf. Acesso em 
10 set. 2014. 
 
NOVACK, George. A Lei do Desenvolvimento Desigual e Combinado da 
Sociedade. São Paulo: Editora Rabisco, 1988. 
 
OLIVEIRA, Francisco de. Privatização do público, destituição da fala e 
anulação da política: o totalitarismo neoliberal. In: Os sentidos da democracia: 
políticas do discenso e hegemonia global. Petrópolis: Vozes, 1999. 
 
PACHUKANIS, Evgeny Bronislavovitch. Teoria geral do direito e marxismo. 
São Paulo: Acadêmica, 1988. 
 
PEIREIRA, Tania Dahmer. Competências e Atribuições Profissionais na Lei de 
Execução Penal, in: II Seminário nacional: o Serviço Social no campo 
sociojurídico na perspectiva da concretização de direitos. Brasília: CFESS, 
2012. 
 
ROIG, Rodrigo Duque estrada. Ensaio sobre uma execução penal mais 
racional e redutora de danos. Revista da Faculdade de Direito da UERJ, nº 18, 
2010. 
 
RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. 2ª edição. 
Rio de Janeiro: Revan, 2004. p. 179. 
 
SANT’ANNA, Marilene Antunes. Trabalho e conflitos na Casa de Correção do 
Rio de Janeiro. In: MAIA, Clarissa Nunes [et al.]. Historia das prisões no Brasil. 
Rio de Janeiro: Rocco, 2009. 
 
SANTOS, João Henrique dos. Da conciliação possível à ruptura: uma análise 
dos documentos de 1520 de Martinho Lutero. 2009. 219 f. Tese (Doutorado) - 
Programa de Pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal 
de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2009. Disponível em: 
<http://livros01.livrosgratis.com.br/cp141207.pdf>. Acesso em: 06 dez. 2016. 
 
________________. Uma reflexão sobre o papel de Thomas Müntzer no 
pensamento marxista. Sacrilegens: Revista dos Alunos do Programa de Pós-
graduação em Ciência da Religião - UFJF, Juiz de Fora, v. 6, n. 1, p.75-84, jan. 
2009. Disponível em: <http://www.ufjf.br/sacrilegens/files/2010/04/6-7.pdf>. 
Acesso em: 02 dez. 2016.  
 



130 
 

SANTOS, Josiane Soares. “Questão Social”: particularidades no Brasil. São 
Paulo: Cortez, 2012. 
 
________________. Particularidades da “questão social” no Brasil: medições 
para seu debate na “era” Lula da Silva. Serviço Social e Sociedade, São Paulo, 
n. 111, jul./set. 2012b, p. 430-449. 
 
SOARES, Marcela.  A política de geração de emprego e renda no octênio 2003 
– 2010: degradação sob o véu da liberdade, Tese de Doutorado, Rio de 
Janeiro, UFRJ, 2012. 
 
________________.  As Políticas de Geração de Emprego e Renda e o 
governo do PT: degradação sob o véu da liberdade. In: O Canto da Sereia: 
crítica à ideologia e aos projetos do “Terceiro Setor”. São Paulo: Cortez, 2014. 
 
TIAGO. In: A BIBLIA: nova versão internacional. São Paulo: Editora Vida, 2000. 
 
UGÁ, Vivian Dominguez. A questão social como “pobreza”: crítica à 
conceituação neoliberal. Tese de Doutorado. Rio de Janeiro, IUPERJ, 2008.  
 
VANDERLINE, Tarcísio. Camponeses: Um olhar nos primórdios da 
modernidade. In: Revista Cantareira, UFF, nº 5, vol. I, Ano 2, Rio de Janeiro: 
abr-ago, 2004.  
 
________________. O reino de Cristo na Terra: profetismo e militância em 
Thomaz Muntzer. In: Revista Perspectiva, Unioeste, V. 9, n. 10, 2014. 
 
WACQUANT, Loïc.  Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados 
Unidos. Rio de Janeiro: Revan, 2003. 
 


