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Distribuir e punir: transformações do Estado Brasileiro no início do século XXI

e o papel do sistema penal racista na criminalização da pobreza neste período

RESUMO

O  presente  trabalho  pretende  analisar  o  aparente  paradoxo  entre  o  grande

encarceramento e uma suposta política de distribuição de renda e diminuição das

desigualdades  sociais  nos  últimos  12  anos  no  Brasil.  Para  isso,  buscar-se-á

investigar  as  características  das  recentes  transformações  do  Estado  brasileiro,

compreendendo  as  causas  da  intensificação  e  diversificação  do  processo  de

criminalização da pobreza, investigando a compatibilidade deste Estado com uma

política criminal de Lei e Ordem. Desde esta percepção, o trabalho indagará quais

as estruturas de poder que sustentam esse processo criminalizante, relacionando os

mecanismos de dominação racial aos de exploração.

Palavras-chave:  encarceramento  em  massa;  criminalização  da  pobreza;

transformações do estado brasileiro.

1  Primeiras  considerações:  transformações  do  estado  brasileiro  e  o  poder

punitivo

Atravessamos  um  momento  histórico  peculiar  no  Brasil  de  difícil

compreensão, decorrente de uma série de transformações econômicas e políticas

que  se  iniciam  na  década  de  80  e  que  alteram  profundamente  o  padrão  de

acumulação de capitais, bem como as próprias configurações das relações sociais.

Na década de 80, os países periféricos não suportam a recessão e a crise da

dívida e a eles é imposto um programa disciplinar fiscal pelo FMI. Exige-se, assim,

uma política fiscal muito mais rigorosa, com a cobrança de juros altíssimos, o que

faz com que os países periféricos entrem em uma corrida pelo aumento do superávit

primário  para  que  sua  dívida  não  seja  desvalorizada  e,  assim,  os  juros  não

aumentem. É um ciclo sem fim que condena tais países que a ele se submetem.

Dessa forma, apesar da receita neoliberal ser elaborada principalmente pelos países

de  capitalismo  avançado,  são  nos  rotulados  como  “subdesenvolvidos”  que  as

aplicações e consequências são ainda mais perversas.
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Em meados das décadas 1980/90, a sociedade civil  brasileira dá sinais de

reação à dilapidação do país  e o Brasil  terá  seu processo de redemocratização

marcado  pela  reorganização  da  classe  trabalhadora  e  reconstrução  de  seus

instrumentos políticos, bem como pelo fortalecimento de movimentos em defesa dos

direitos humanos organizados e empenhados na disputa dentro da nova constituinte,

mas, ao mesmo tempo, marcado pelo sufocamento popular com uma hiperinflação e

a gradual neoliberalização econômica, política e cultural. 

Assim, nas duas últimas décadas do século XX, principalmente a última, o

Brasil vive a mercadologização de suas relações sociais, implementando medidas tal

como  preconizado  pelo  receituário  neoliberal,  desde  o  enfraquecimento  das

empresas estatais/nacionais,  as privatizações,  inclusive  em áreas estratégicas,  a

redução dos custos sociais salariais e dos impostos, a precarização das relações

trabalhistas, bem como a diminuição das despesas com contribuições sociais.

Importa-nos, desde este cenário político e econômico que precede, analisar

as transformações do Estado Brasileiro no início do século XXI, especialmente entre

os anos de 2002 e 2014. Foram 12 anos de administração por uma frente política,

coordenada  partidariamente  pelo  Partido  dos  Trabalhadores  (PT),  que  alguns

denominam como pós-neoliberal, social-liberal, outros como neodesenvolvimentista

ou simplesmente a continuidade da política neoliberal, com suas especificidades.

Trata-se de uma frente política larga e heterogênea, composta por setores da

burguesia  nacional  –  agronegócio,  mineração,  indústria  de  transformação  –  e

contando  com  a  aproximação  do  governo  com  grupos  populares,  organizados

(especialmente movimentos populares de lutas econômicas de urgência, tais como

os de luta pela terra ou por moradia) ou não (massas marginalizadas).

Está  colocado  a  nós  o  desafio  de  compreender  as  transformações  e  as

tendências do Estado Brasileiro. Diante de um rótulo redistributivo atribuído a essas

últimas três gestões governamentais, capazes de diminuir pobreza, aumentar salário

mínimo e  fomentar  políticas  assistenciais  e,  paralelamente,  de  uma constatação

acerca do favorecimento e fortalecimento de uma burguesia nacional, é preciso que

se analise até que ponto tais transformações apontam para uma maior igualdade e

para uma radicalização democrática.

Concomitantemente a tais transformações, houve, nos últimos 15 anos, um

crescimento vertiginoso do encarceramento no Brasil. De acordo com o Sistema de

Informações  Penitenciárias  do  Ministério  da  Justiça  (Infopen  2011),  a  taxa  de
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encarceramento no Brasil triplicou nos últimos 15 anos e a população carcerária já

ultrapassa meio milhão de pessoas.  São dados impressionantes, complexificados

com a recente descoberta, por meio de pesquisa desenvolvida pelo CNJ, de quase

200 mil presos em prisão domiciliar, o que altera a posição do Brasil para o terceiro

lugar no rol dos países que mais encarceram no mundo. 

Diante  de uma tendência  ao recrudescimento  de leis  penais  –  mais  tipos

penais,  mais penas e menos garantias –, de um aprofundamento do impacto da

Guerra  às  Drogas,  sem  qualquer  iniciativa  anti-proibicionista  e  de  propostas  de

investimento em segurança pública por meio da construção de presídios, não se

poderia  esperar  redução  da  população  prisional,  mas,  apesar  disso,  o  ritmo  de

encarceramento não deixar de ser surpreendente.

Este  cenário,  acompanhado  de  crescentes  demonstrações  de  um

fortalecimento do direito penal subterrâneo, com práticas de violência, tortura e até

extermínio  por  parte  das  polícias  brasileiras  (não  havendo  pronunciamentos  do

governo no que tange à desmilitarização da polícia ou unificação das polícias) e uma

forte ofensiva no controle dos territórios, aponta para o enraizamento de uma política

criminal de Lei e Ordem nestas mais de duas décadas.

Mas, como explicar tais fatores? 

Quais elementos nos auxiliariam a compreender essa onda punitiva?

Ainda que saibamos que uma onda punitiva é composta por muitos elementos

complexos, tanto estruturais como contingenciais, desde mudanças econômicas e

políticas profundas na sociedade até pressões midiáticas e alterações no âmbito do

legislativo, intenciona-se afastar qualquer análise reducionista, buscando apreender

tendências explicativas deste encarceramento em um contexto histórico tão peculiar.

Nas análises criminológicas atuais, no Brasil e em outros países, muito se

contrapõem um desejável Estado Social  frente a um cada vez mais forte Estado

Penal. O primeiro ponto de crítica é que tal dicotomia soaria como uma ruptura entre

uma suposta fase de ascensão capitalista para a atual neoliberal, quando se trata,

na  verdade,  de  transformações  estruturais  de  acordo  com  a  nova  etapa  de

acumulação do capital (e, consequentemente, de esgotamento da etapa anterior).

Mas, mais do que isso, o binômio Estado Penal – Estado Social nunca funcionou ao

Brasil para explicar suas ondas punitivas. 

Parece-nos fundamental destacar que, paralelamente ao Estado Social – em

países europeus ou nos Estados Unidos – e sua política de controle social difuso,
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consagra-se o autoritarismo nos países do lado de cá e a existência de um sistema

penal subterrâneo, não declarado oficialmente como estratégia de controle social.

Isso se destacou especialmente nos anos de Ditadura civil-militar nesses países,

seja  por  meio  de  legislações  contravencionais  ou  de  ordem  pública  altamente

seletivas,  seja  com as enormes cifras de detidos à espera de sentença ou pela

existência  de  mecanismo  de  controle  policial  e  prisional  não-oficiais,  porém

amplamente executados.

Assim, nunca teria se vivenciado, por aqui, um Estado de Bem-Estar Social.

Essa  constatação  reforça  a  necessidade  de  analisarmos  as  transformações

contemporâneas do Estado brasileiro,  a fim de desvendarmos como um suposto

“Estado Social”, que algumas leituras apontariam que estaria se construindo no país,

poderia recrudescer incomparavelmente o sistema penal.

Uma  de  nossas  hipóteses  é  que  se  estaria  implementando  no  país  um

processo conservador  de desenvolvimento que conjuga políticas assistenciais  de

distribuição de renda com a maior centralização de capitais da história brasileira,

pois, com o fortalecimento e favorecimento da burguesia nacional, o Estado auxilia e

subsidia  –  tendo  o  BNDES  como  principal  fonte  -   os  processos  de  fusões  e

concentrações de grupos econômicos.

Assim, o que se vivenciaria no país não seria exatamente o surgimento de

uma nova classe social, mas sim a ampliação da população pobre com acesso ao

consumo,  o  que  não  significa  necessariamente  ampliação  de  cidadania  ou

radicalização  de  direitos  e,  portanto,  maior  igualdade.  Em  decorrência  dessa

aparente conciliação de interesses tão contrapostos nessa frente política, cujo maior

alvo e maior beneficiário é a burguesia nacional e não as classes populares, o que

se apresenta é o reverso, ou seja, uma intensificação de um processo violento de

criminalização da pobreza que precisa ser compreendido para além das aparências

e generalizações.

Desde a hipótese de que as mudanças distributivas/sociais/assistenciais não

vêm significando, no Brasil, uma radicalização no processo democrático, mas sim se

apresentam como um lado de um desenvolvimento conservador, acompanhado, do

outro lado, de uma agudização do processo de criminalização da pobreza, é preciso

que  se  indague  quais  as  estruturas  de  poder  que  sustentam  esse  processo

criminalizante.

Isso significa afirmar que esse processo de negação de direitos, repressão e
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criminalização não se explica, nem ontem nem hoje, apenas pelas desigualdades de

renda e processos de exclusão social. Por isso, é central que se perceba o racismo

como um impulsionador deste processo.

 A sociedade brasileira só se democratizará de fato quando romper com o seu

mito de “democracia racial”, combatendo a força invisível do racismo que aprofunda

processos de opressão, negação de direitos, violência e desigualdades sociais. 

Assim, para desvelar o processo de criminalização da pobreza em curso é

preciso  que  se  constate  a  imbricação  entre  a  dominação  racial,  sexista  e  a

exploração classista.

São  várias  as  formas  de  se  criminalizar  a  pobreza,  desde  pela  produção

cultural (capoeira, funk, samba, rap), ocupação de terras e prédios públicos, trabalho

ambulante, até pela “guerra” violenta aos trabalhadores e trabalhadoras do tráfico.

Neste  mesmo  sentido,  levantamentos  estatísticos  nacionais  e  outras

pesquisas apontam as várias dimensões do racismo, desde as situações de injúria

racial,  passando pelas  desigualdades  na  média  salarial  entre  brancos  e  negros,

acesso à Universidade, acesso à saúde, até os dados de homicídios de negros e

brancos e taxas de encarceramento.

Acerca das taxas de homicídios de jovens negros no Brasil, além dos Mapas

da Violência publicados periodicamente,  o  IPEA realizou um estudo denominado

Vidas  perdidas  e  racismo,  sobre  o  qual  um  de  seus  pesquisadores,  em  uma

entrevista ao Instituto Humanitas Unisinos (IHU)1, chegou ao seguinte impasse frente

a análise dos dados:

O percentual de negros assassinados no Brasil é 132% maior do que o de
brancos,  revela pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada - Ipea, intitulada Vidas Perdidas e Racismo no Brasil.
Visto que observamos esse diferencial  muito grande entre homicídios de
brancos  e  negros,  calculamos  a  diferença  da  taxa  de  homicídios  entre
negros  e  não  negros  e  procuramos  avaliar,  através  de  um  modelo
estatístico,  qual  percentual  desse  resultado  poderia  ser  explicado  por
características  socioeconômicas  -  quando  falo  de  características
socioeconômicas,  refiro-me  a  diferenças  de  educação,  diferenças
demográficas, diferença nas condições do mercado de trabalho, como taxa
de  desemprego, renda  do  trabalhador,  diferenças  de  tipo  de  moradia,
densidade  domiciliar,  etc.  A  partir  desses  dados,  verificamos  que  as
características socioeconômicas explicavam somente 20% da diferença da
taxa de homicídios. Ou seja, 20% da causa da morte de negros pode ser
atribuída  a  essas  principais  características  socioeconômicas.  Os
outros 80% correspondem a quê? Pensamos que esse resultado se explica
através de características socioeconômicas que não observamos.

1 Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/526138-racismo-explica-80-das-causas-de-morte-de-
negros-no-pais-entrevista-especial-com-rodrigo-leandro-de-moura
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Dentro  desses 80% pode  ter  uma  variável  socioeconômica  que  não
observamos,  mas  apesar  de  não  conseguirmos  imaginar  qual  seja,
pensamos que um componente importante para explicar esse dado seja o
racismo.  O  que  reforça  a  tese  de  racismo  é  que  as  características
socioeconômicas podem ser afetadas por ele. Então, por exemplo, o negro
sofre discriminação no mercado de trabalho, pode ter mais dificuldade de ter
acesso  a  postos  de  trabalho  qualificados,  pode  sofrer  bloqueio  de
oportunidades de seu crescimento profissional e também pode ter o que
chamamos de desigualdade de oportunidades e, por causa disso, sofrer
tratamento  desigual  no  que  se  refere  às  oportunidades  no  mercado  de
trabalho. 

Parece-nos que esta grande lacuna na interpretação dos dados de homicídios

de  negros  é  uma  importante  demonstração  de  que  tal  tema  não  pode  ser

compreendido a não ser por uma intersecção entre as dimensões de raça e classe,

pois, conforme Guimarães (2012, p.74):

As estatísticas demonstram que não apenas o ponto de partida dos negros
é  desvantajoso  (a  herança  do  passado),  mas  que,  em cada estágio  da
competição  social,  na  educação  e  no  mercado  de  trabalho,  somam-se
novas  discriminações  que  aumentam  tal  desvantagem.  Ou  seja,  as
estatísticas  demonstram  que  a  desvantagem dos  negros  não  é  apenas
decorrente  do passado,  mas é  ampliada no tempo presente,  através  de
discriminações.

Então,  como  se  realizaria  o  encarceramento  massivo  sem  o  racismo,

especialmente o racismo institucional? Neste trabalho focaremos no sistema penal e

as formas racistas de seu exercício punitivo, como importante elemento para que se

analise  alguns  dos  mecanismos  de  criminalização  da  pobreza  (encarceramento

massivo,  punição  cautelar,  etc),  demonstrando  que  quanto  mais  profunda  e

conservadora for a transformação das relações sociais, mais racista será o controle

dos pobres. 

Explicar a criminalização da pobreza apenas pelo elemento da desigualdade

de renda ou outros vetores sociais (moradia, educação, etc.) não nos é suficiente, é

preciso que se incorpore a dimensão da desigualdade racial. Explicar ou combater a

pobreza  não  explica  ou  combate  necessariamente  o  racismo,  mas,  ao  mesmo

tempo, o racismo no Brasil parece não ser desvelado sem essa dimensão e sem o

seu regaste histórico de escravismo e de sucessivas exclusões sociais. Assim, é

importante  que  se  faça  a  relação  entre  racismo  e  escravismo,  entre  racismo  e

pobreza e entre racismo e capitalismo. 

Dessa maneira, diante da hipótese de que o encarceramento massivo é uma

das estratégias de criminalização da pobreza – esta somente explicável  desde a

compreensão das dimensões do racismo – em um Estado cujo desenvolvimento
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conservador necessita conciliar distribuição com repressão/punição, desenvolvem-

se as seguintes indagações e apontamentos teóricos:

Vivemos sob uma ordem social claramente desigual, que produz e reproduz

opressões e desigualdades para se expandir e acumular mais. Uma ordem social

que inegavelmente tem como um eixo de acumulação de poder a exploração do

trabalho,  ainda  que  as  configurações  deste  mundo  do  trabalho  sejam mutáveis,

especialmente em tempos neoliberais.

Mas seria a alienação do trabalho seu único eixo de poder? Pensamos que

não.

Vivemos sob uma ordem social racista, sexista e heteronormativa, na qual,

mesmo diante de conquistas históricas fundamentais, as instituições - respaldadas

por um sistema de valores - engendram tais desigualdades a fim de sustentarem

privilégios inerentes à lógica do sistema. Portanto, faz-se fundamental relacionar tais

eixos  de  poder  para  que  se  compreenda  as  razões  da  força  e  aparente

incontrolabilidade da ordem capitalista. 

Tais dilemas teóricos nos parecem essenciais de serem enfrentados, por meio

da  busca  de  uma  análise  da  realidade  desde  uma  perspectiva  de  totalidade

heterogênea, afastando a ortodoxia marxista e uma leitura reducionista (na qual a

dimensão de classe explicaria e determinaria as demais), bem como fugindo de uma

leitura fragmentada da realidade e das lutas por reconhecimento de identidades,

mais  perigosa  quando  se  trata  de  um momento  histórico  de  crise  estrutural  do

capital,  com  sinais  fortes  de  recrudescimento  das  instâncias  de  poder  e  de

fortalecimento das opressões.

Assim, não compartilhamos de análises de particularidades individuais, desde

uma  perspectiva  da  compreensão  de  micropoderes  atomizados,  mas  sim  da

tentativa  de  compreender  o  máximo  de  determinantes  que  constituem  uma

totalidade complexa – permeada de tantas outras totalidades. 

Este  horizonte  nos  afasta  e  nos  confronta  com  as  compreensões  pós-

modernas, bem caracterizada por Aníbal Quijano (2000, p.353) em seguida: 

En cambio,  en la visión atomística,  sea del  viejo empirismo o del  nuevo
postmodernismo, las relaciones sociales no forman campos complejos de
relaciones  sociales  en  los  que  están  articulados  todos  los  ámbitos
diferenciables  de  existencia  social  y  en  consecuencia  de  relaciones
sociales.  Por  lo  tanto,  encontrar  explicación y  sentido de los fenómenos
sociales  no  es  posible,  ni  necesario.  La  experiencia  contingente,  la
descripción como representación, serían lo único necesario  y legítimo
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Ao mesmo tempo, resistimos a uma análise mecanicista e eurocêntrica da

totalidade, que conceba homogeneamente as relações sociais (desconsiderando a

dualidade capitalismo global-colonial) ou que atribua ênfase a apenas um eixo de

poder: o do trabalho, sem que se perceba sua imbricação necessária com outros

eixos de poder, como o patriarcado e a desigualdade racial.

Assim,  Quijano  (2000,  p.354) conceitua  o  que entende  como totalidade  e

muito bem nos representa:

Una  totalidad  histórico-social  es  un  campo  de  relaciones  sociales
estructurado  por  la  articulación  heterogénea  y  discontinua  de  diversos
ámbitos de existencia social, cada uno de ellos a su vez estructurados con
elementos  históricamente  heterogéneos  discontinuo  en  el  tiempo,
conflictivos. Eso quiere decir que las partes en un campo de relaciones del
poder societal no són sólo partes. Lo son respecto del conjunto del campo,
de la totalidad que éste constituye. En consecuencia, se mueven en general
dentro de la orientación general del conjunto. Pero no lo son en su relación
separada con cada una de las otras. Y sobre todo cada una de ellas es una
unidad  total  en  su  propia  configuración,  porque  igualmente  tiene  una
constitución históricamente heterogénea. Cada elemento de una totalidad
histórica  es  una  particularidad,  incluso,  eventualmente,  una  singularidad.
Todos ellos se mueven dentro de la tendencia general del conjunto, pero
tienen o pueden tener una autonomía relativa y que puede ser, o llegar a
ser, eventualmente, conflictiva con la del conjunto.

Estes múltiplos eixos de poder precisam ser compreendidos separadamente,

em suas especificidades,  justamente  para que se  constate sua mutualidade e a

imprescindibilidade de uma análise e compreensão conjunta. Eles se imbricam, se

inter-relacionam e somente a análise desta totalidade heterogênea nos permitirá sua

captação teórica e sua transcendência real.

2  Histórico  do  estado  patriarcal  e  racista  brasileiro  e  os  fundamentos  do

processo de criminalização da pobreza atual, especialmente o encarceramento

massivo

Em um país de dimensão continental chamado “Brasil”, o capitalismo chega e

se desenvolve com as peculiaridades de uma terra espoliada como tantas outras do

dito “mundo periférico”. Pretende-se entender o desenvolvimento da colônia como

uma faceta do desenvolvimento do capitalismo europeu e, por outro lado, para que

se  possa  refletir  sobre  as  características  dos  países  ditos  “periféricos”,  faz-se

necessário  entender  sua  gênese  como  colônia  e  os  condicionamentos  de  seu

desenvolvimento  econômico-social  desde  então,  pois,  como afirma  Francisco  de

Oliveira  (2006, p.16),  “o estabelecimento de colônias é, em si mesmo, um ato de
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rapina, de saque, parte do amplo processo de acumulação primitiva que, tanto nos

futuros países centrais quanto nas suas colônias, está fundando o capitalismo”. 

Dessa forma, o Brasil nasce como um projeto mercantil que deveria cumprir

sua promessa de lucratividade sem fim.  Para  garantir  o  alto  desempenho deste

negócio-Brasil,  “a  escravidão  indígena  predominou  ao  longo  de  todo  o  primeiro

século. Só no século XVII a escravidão negra viria a sobrepujá-la” (RIBEIRO, 1998,

p. 95). Os negros são trazidos como negócio lucrativo e por serem entendidos como

uma  máquina  altamente  produtiva.  Porém,  os  índios  (aqueles  que  restaram  da

dizimação  do  primeiro  século  e  lograram  ser  capturados),  continuam  sendo

escravizados e utilizados na indústria açucareira e em outras atividades.

Neste momento não temos como pretensão relembrar minúcias da trajetória

histórica brasileira, a constituição de seu povo e de seu povo negro, mas apenas

perceber como o sistema de dominação se impôs e perdurou em nossa realidade.

Realizamos este breve retrospecto para registrar a verdadeiro etnocídio ocorrido no

Brasil,  a  crueldade  da  ruptura  com  a  vinda  dos  escravos  (o  processo  de

deculturação  e  aculturação,  conforme  descreve  Darcy  Ribeiro),  os  traumas  da

condição escrava, mas não como fatos pretéritos, absorvidos pelo assalariamento e

a ordem “racional” do trabalho. Ao se pensar o problema do racismo hoje, parece-

nos perigoso tratar as desigualdades como dívidas históricas, no sentido de que se

tratariam de marcas do passado, mas sim de uma estrutura de dominação que será

habilmente  absorvida  nas  mudanças  de  um  sistema  político  oligárquico  (IANNI,

2005, p.12)

(...)  a  formação social  escravocrata,  apoiada  principalmente  na  força  de
trabalho do escravo africano e seu descendente,  torna-se uma poderosa
fábrica de preconceitos  de todos os tipos,  dentre  os quais  destaca-se o
racial. Esta é a realidade: o racismo tem raízes nos séculos de escravismo,
reiterando-se e desenvolvendo-se, ou recriando-se, no curso dos diversos
períodos em que se divide o regime republicano, permeando o agrarismo e
o  industrialismo,  a  ruralidade  e  a  urbanidade,  os  espaços  públicos  e
privados, leigos e religiosos, governamentais e empresariais. Mesmo porque
o  regime  de  trabalho  livre  é  também  uma  fábrica  de  desigualdades,
hierarquias,  tensões,  antagonismos e lutas; assim como de intolerâncias,
preconceitos e,  inclusive,  segregações.  Note-se,  pois,  que o preconceito
racial  adquire  todas  as  características  de  uma  poderosa  técnica  de
dominação,  compreendendo  desde  o  controle  e  a  administração  até  a
segregação ou o próprio confinamento.

Antes  de  avançarmos  em  uma  análise  acerca  das  escolhas  de

desenvolvimento econômico no Brasil e as dificuldades de se pensar um projeto de

país,  faz-se  importante  destacar  o  raciocínio  dos  autores  decoloniais  acerca  da
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criação da categoria “raça”. 

Enrique  Dussel  (1993)  desconstrói  a  ideia  da  modernidade  como  um

fenômeno europeu, demonstrando como ela só se constroi em relação dialética com

o não-europeu. Para o autor, a Europa só se constitui como centro ao encontrar uma

periferia. Esse encontro da periferia se faz por meio da violência, desde a primeira,

do  encontro  biológico  (trazendo  doenças  da  “civilização”),  até  um  domínio

tecnológico (por meio de instrumentos de guerras capazes de provocar etnocídios) e

uma  dominação  erótica,  pedagógica,  cultural,  política  e  econômica.  Em  outras

palavras, o autor demonstra como a Modernidade só se constitui pela formação de

seu ego ou da sua subjetividade moderna, que se realiza justamente na negação

violenta da subjetividade distinta.

Aníbal Quijano contribui ainda mais para essa abertura da percepção do que

garante a hegemonia desta ordem incontrolável do capital, demonstrando como esta

tem origem e se mundializa tendo como condição fundante a América. Este autor

demonstra  como  a  invenção  da  categoria  “raça”,  apenas  possibilitada  pela

construção  de  um  sistema  de  valores  que  buscava  naturalizar  inferioridades

intrínsecas a cores de pele, foi essencial para o enraizamento de um sistema de

dominação que garante a consolidação do primeiro sistema global de exploração: o

capitalismo.

Para  ele,  “em  torno  da  nova  ideia  de  raça  foram  redefinindo-se  e

reconfigurando-se todas as formas e instâncias prévias de dominação, em primeiro

lugar  entre  os  sexos”  (QUIJANO,  2005,  p.17).  Assim,  foi  a  dominação  social,

impulsionada pela opressão racial, que garantiu a consolidação de um modelo de

ordem social patriarcal, vertical e autoritário.

Esses autores buscam demonstrar como a perspectiva eurocêntrica, mesmo

quando se pretendeu dialética, acabou por a-historicizar as estruturas, a partir do

momento  em que  não  se  reconhece  que  há,  necessariamente,  uma  articulação

estrutural  entre  elementos  específicos  e  variados  historicamente,  em  regiões  e

momentos históricos distintos. Deste modo, não seria possível pensar o capitalismo

global sem que se enxergue seu aspecto colonial.

Ao se indagar o que garante que o sistema capitalista seja um sistema global

de exploração, não resta dúvida que a exploração do trabalho é um dos elementos

centrais e essenciais dessa totalidade alienante, mas não suficiente para que se

compreenda a força desta ordem social.  Para os autores decoloniais (QUIJANO,
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2005, p.21), os sistemas de dominação racial-sexual e de exploração necessitaram-

se reciprocamente para que se erguessem e se hegemonizassem.

as relações entre os novos sistemas de dominação e exploração chegaram
a ser virtualmente simétricas e a divisão social do trabalho foi, por um bom
tempo, uma expressão da classificação racial da população. Era a cor o que
definia o lugar de cada indivíduo ou cada grupo na divisão social do trabalho

 Octavio Ianni, a seguir, descreve, neste mesmo sentido, como se dá e a que

serve a construção social da raça, como impulsionadora de um sistema de valores

racistas capazes de garantir desigualdades estruturantes desta ordem social (IANNI,

2004, p.127):

As  raças  são  categorias  históricas,  transitórias,  que  se  constituem
socialmente a partir  das relações sociais  (...).  Entram em linha de conta
caracteres  fenotípicos.  Mas  os  traços  raciais  visíveis,  fenotípicos,  são
trabalhados, construídos ou transformados na trama das relações sociais.
Quem inventa o negro do branco é o branco. E é este negro que o branco
procura incutir no outro. Quem transforma o índio em enigma é o branco.
Nos dois casos, o branco é o burguês que encara todos os outros como
desafios a serem desfeitos, exorcizados, subordinados

O início do século XIX marca a simbólica Independência Brasileira, que não

se concretiza nem politica nem economicamente, pois o novo país era politicamente

comandado  pelo  antigo  imperador  e  a  subserviência  econômica  à  Inglaterra  se

intensificava. Em 1831, o Imperador português perde seu posto e se concretiza a

“ascensão definitiva ao poder da classe colonial dominante formada pelos senhores

da grande agricultura de exportação” (FURTADO, 1968, p.102).

O  desenvolvimento  da  economia  cafeeira  demonstra  transformações

profundas no que se refere à mão-de-obra no país. Houve, nesse momento, uma

forte  política  governamental,  em  parceria  com  os  cafeicultores,  de  imigração

européia para o Brasil.  Assim, na economia cafeeira reforça-se a centralidade do

trabalho assalariado no Brasil.  O que não significou mais igualdade e justiça ao

trabalhador,  muito menos ao negro. Os negros tiveram muitas dificuldades de se

integrar na força de trabalho assalariada, diante da busca de alternativas de alguns

(concentrando-se  em  quilombos)  e  da  rejeição  governamental,  apostando  na

“eficiência”  do imigrante europeu (argumento racional  que escamoteia  elementos

racistas),  restando  à  maioria  dos  negros  concentrarem-se  nas  periferias  das

cidades, nas favelas das grandes cidades, vivendo da informalidade e do trabalho

precário. 

Este é um elemento importante, pois na sociedade de classes o trabalhador
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está hierarquizado. Aos negros estão reservados o desemprego, os salários mais

baixos,  os  empregos  informais  e  precarizados.  Isso  se  mostra  cruamente  neste

período (mas não só aí), com uma política arianista que tinha como princípio que a

“tristeza,  luxúria,  cobiça e preguiça eram os pecados do índio,  caboclo,  negro e

mulato, enquanto não se ajustassem às exigências do mercado de força de trabalho,

do trabalho submetido ao capital, na fazenda, engenho, usina, estância, seringal,

oficina,  fábrica.  Tratava-se  de  redefinir  o  trabalhador  para  redefinir  a  força  de

trabalho” (IANNI, 2004, p.134).

Com a  industrialização,  houve  a  crença  na  possibilidade  de  mudança  no

status  do  país  no  cenário  internacional.  Mas  não,  o  papel  do  Brasil  na  divisão

internacional do trabalho permaneceu o mesmo e a forma como se dará a nossa

modernização  somente  aprofundará  a  condição  de  dependência,  como  afirma

Oliveira (2003, p.16) abaixo:

Esta (a troca desigual) não se dá porque exista desequilíbrio na relação de
trocas,  senão  porque  é  a  hegemonia  do  capital  financeiro  dos  países
centrais sobre a produção da “periferia”, como é o caso da América Latina,
que estrutura o próprio sistema de preços internacional, fazendo com que a
moeda  nos  países  dependentes  expresse  menos  o  valor  da  hora  de
trabalho  e  mais  sua  função  na  circulação  interna  do  excedente  e  sua
relação – a taxa cambial – com a moeda hegemônica

O  que  importa  destacar  é  que  países  como  o  Brasil  precisam  ser

interpretados desde a sua realidade, não sendo possível transpor raciocínios alheios

irrefletidamente, isso quer dizer que aqui não houve uma revolução burguesa no

sentido estrito do termo, ou seja, não houve rupturas de um modo de produção a

outro, mas apenas uma disputa entre elites e a forma política dessas transformações

se traduziu no populismo, que significa um verdadeiro “pacto de classes”, com a

burguesia industrial contando com o apoio das classes trabalhadoras.

Especialmente a partir da década de 50, ocorre um processo de acumulação

do capitalismo brasileiro que não conta com uma acumulação prévia (pois se baseia

na importação das tecnologias descartadas dos países de capitalismo avançado),

fundamentando-se  na  exploração  do  trabalho  vivo  quase  que  exclusivamente,

sendo, portanto, a entrada de capitais estrangeiros um importante diferencial.

O que  Oliveira  destaca é que não é possível  pensar em economia sem a

política e vice-versa. A década de 60 representa a crise do populismo e um de seus

principais fatores é a cada vez mais nítida divisão social do trabalho e delimitação de

classes e de seus opostos interesses, com o fortalecimento da classe trabalhadora e
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a forte repressão a ela dirigida durante as próximas décadas perdidas. Instaura-se

uma nova correlação de forças para que seja permitida maior acumulação,  pois,

para Oliveira (2003, p.91-92), a peculiaridade brasileira é que “entre esse tripé das

forças  produtivas  (leia-se:  burguesia  nacional,  empresas  estatais  e  capital

estrangeiro) e as classes sociais dominadas não se criaram outras relações que

pudessem levar às formas clássicas mediatizadas da democracia burguesa”.

Esse  período  da  história  demonstra,  mais  do  que  nunca,  que  o

desenvolvimento capitalista em países como o Brasil ocorre de maneira diferenciada

dos países capitalistas centrais e a sua classe dominante não assumirá para si a

realização  das  possíveis  tarefas  de  uma democracia  burguesa,  como a  reforma

agrária, urbana, entre outras, cabendo aos trabalhadores enfrentarem tais desafios

democratizantes como uma de suas tarefas revolucionárias.  Florestan Fernandes

(2007, p.50) trata o tema de forma direta na seguinte passagem: 

Pode-se dizer o que se quiser a respeito de tais sociedades capitalistas:
“Nações proletárias” ou “Nações de lumpemburguesias” – a verdade é que
elas  possuem um enorme espaço  interno  para  as  revoluções dentro  da
ordem. Transformações, que foram desencadeadas em outras sociedades
capitalistas  avançadas  (“clássicas” ou “atípicas”) a partir de iniciativas das
classes altas ou das classes médias burguesas, nelas terão de transcorrer a
partir  de  iniciativas  das  classes  despossuídas  e  trabalhadoras:  os
condenados  da  terra  têm o  que  fazer  e,  se  eles  não  fazem,  a  história
estaciona. 

Florestan explica que o caráter conservador é inerente à classe burguesa em

si,  não  se  tratando  de  uma  peculiaridade  brasileira,  porém,  diferentemente  do

período de ascensão fundado no lema da “igualdade, liberdade e fraternidade”, em

países  colonizados  apresenta  suas  vestes  apropriadas  a  seu  momento  de

consolidação, não assumindo caráter revolucionário nas bandas de cá.

Esse modelo de crescimento econômico conservador, pautado na crescente

desigualdade,  demonstra  as  especificidades  e  problemáticas  de  uma  economia

capitalista tão concentracionista e excludente como é a brasileira. E, completando tal

círculo  vicioso,  alimenta-se  a  dívida  externa  para  regular  superficialmente  a

economia, empréstimo esse que não é investido diretamente na produção, mas boa

parcela em transações financeiras.

Dessa maneira, conforme se detalhou na primeira parte deste trabalho, no

final do século XX, com a implementação de políticas neoliberas, aprofunda-se esta

tendência de construção de um projeto inautêntico e dependente de país, calcado na
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forte exploração e controle dos pobres. Também concluímos que no início do século

XXI o  processo  continua,  com  novas  roupagens,  mas  com  características

semelhantes,  pois,  conforme  Boito  Junior  (2012,  p.5), “esse  é  um programa ou

política  econômica  e  social  que  busca  o  crescimento  econômico  do  capitalismo

brasileiro com alguma transferência de renda, embora o faça sem romper com os

limites dados pelo econômico neoliberal ainda vigente no país”.

Portanto,  no  Brasil,  impera  uma  alienação  cultural,  baseada  em  falsos

diagnósticos pautados em falsas causas para justificar a condição do povo brasileiro

e suas dificuldades.  Dentre tais argumentos destaca-se a questão da inferioridade

racial que, à sua maneira, foi uma ideia presente em todos os momentos da História

brasileira  e  que  hoje  se  perpetua,  ainda  que  escamoteada  em um discurso  de

tolerância e igualdade. 

Importa destacar, portanto, que a compreensão do autoritarismo brasileiro e

das opressões dessa sociedade não se esgota numa análise puramente econômica

do processo histórico de subjugação da imensa parcela da sociedade brasileira. O

aspecto da alienação cultural, como uma nuvem que paira sobre as relações sociais,

deve ser incorporado, especialmente as nuances do racismo brasileiro (RIBEIRO,

1995, p.222):

Para  seus  descendentes  (dos  senhores  de  escravos),  o  negro  livre,  o
mulato e o branco pobre são também o que há de mais reles, pela preguiça,
pela ignorância, pela criminalidade inatas e inelutáveis (...) culpados de suas
próprias desgraças, explicadas como características da raça e não como
resultado da escravidão e da opressão (...). 

Assim,  Darcy  Ribeiro  demonstra  como  a  questão  racial  está  totalmente

embutida  nas  diferenças  classistas,  tratando-se,  sobretudo,  de  um  preconceito

racial-classista, concluindo que as instituições políticas são reflexas e que, portanto,

não há como se instituir  uma vida democrática no país enquanto se mantiver tal

estratificação social opressora. Essa simbiose das dimensões de raça e classe são

bem  descritas  por Ianni (2005,  p.14),  ao  delinear  o  que  seria  a  “fábrica  da

dominação e da alienação”:

O preconceito racial e o preconceito de classe mesclam-se em intolerâncias
de vários tipos, manifestas em várias linguagens, com as quais se excluem,
confinam ou  administram os  que  são  obrigados  a  vender  sua  força  de
trabalho para viver. Esta é a realidade: a raça e a classe são constituídas,
simultânea e reciprocamente, na dinâmica das relações sociais, nos jogos
das forças sociais. Essa é a fábrica da dominação e da alienação, que pode
romper-se  quando  uns  e  outros,  assalariados  de  todas  as  categorias,
simultaneamente  negros  e  brancos,  em  suas  múltiples  variações,
compreenderem  que  sua  emancipação  implica  a  transformação  da
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sociedade.

Desta maneira, há muitos pontos a se tocar ao pensar em projeto autêntico e

popular  de  país.  Dentre  eles  a  questão  racial  deve  ser  entendida  como

imprescindível para que se possa vislumbrar um projeto radicalmente democrático

(IANNI, 2005, p.9).

A questão  racial  sempre  foi,  tem  sido  e  continuará  a  ser  um  dilema
fundamental  da  formação,  conformação  e  transformação  da  sociedade
brasileira.  Está  na  base  das  diversas  formas  de  organização  social  do
trabalho e dos jogos das forças sociais, bem como das criações culturais.
Praticamente tudo o que constitui a economia e a sociedade, a política e a
cultura  compreende sempre algo  ou muito  da questão racial.  Os longos
períodos de tirania realizam-se com ampla ou total  exclusão do negro e
outras etnias, assim como os episódicos períodos de democracia realizam-
se com alguma participação do negro e de outras etnias.

 Isso  significa  perceber  seu  enraizamento  social,  sua  imprescindibilidade

estrutural,  combatendo  toda  intolerância  racial  camuflada  “que  penetra  todos  os

círculos  de  convivência  social,  desde  o  trabalho  até  a  política,  da  educação  à

religião,  das  organizações  públicas  às  privadas,  impregnando  amplamente

subjetividades,  modos  de  ser,  sentir,  pensar,  agir,  compreender,  fabular”  (IANNI,

2005, p.12-13).

Apesar  dos  números  elevados  e  inéditos  de  encarceramento,  os  dados

recentes demonstram com nitidez como o perfil histórico de seletividade se repete,

tanto com relação aos principais tipos penais selecionados - patrimoniais e tráfico -

quanto com relação ao perfil do preso: jovens e negros, de baixa escolaridade.

A prisão  teve  uma  função  original:  disciplinar  e  docilizar  corpos  a  fim  de

incorporá-los  pacificamente  à  ordem  sociometabólica  do  capital,  baseada  na

exploração do trabalho. Essa é uma realidade especialmente européia, pois, desde

sempre,  por  aqui,  “em  nossa  região,  o  sistema  penal  adquire  características

genocidas de contenção, diferentes das características ‘disciplinadoras’ dos países

centrais” (MALAGUTI, 2003, p.53). 

Com o aperfeiçoamento do capitalismo, sua finalidade se tornaria muito mais

simbólica e acabaria servindo como depósito e solução simplista para problemas

estruturais graves, como o desemprego crônico, o que nos conduz à afirmação de

Malaguti  (2009, p.1) de que “se as prisões do século XVIII e XIX foram projetadas

como fábricas  de  disciplina,  hoje  são  planejadas  como fábricas  de  exclusão”  e,

socorrendo-se em Galeano, conclui “se a sociedade industrial européia proletarizou
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os camponeses e impôs nas cidades a disciplina do trabalho,  como pode impor

agora a disciplina do desemprego?”. 

Cabe a nós entender o papel do controle penal nas atuais configurações do

controle social do capital (tanto em uma dimensão internacional como local). Mais do

que anunciar que houve transformações do mundo do trabalho e que a função do

sistema penal de vigilância e controle dos corpos foi superada, o desafio teórico é

constatar sua função desde a realidade posta: Que tipo de controle dos pobres é

esse?  Qual  o  papel  que  o  controle  penal  exerce  nele  atualmente?  Como  as

instituições racistas garantem e aprofundam esse processo violento?

O fato  da composição política desta atual  gestão do Estado brasileiro  ser

ampla,  a  ponto de reunir  da burguesia  nacional  aos setores  mais  pauperizados,

reina-se um processo de cooptação ou ocultação de conflitos, abrindo espaços para

práticas arbitrárias e violentas.

Se  o  sistema  não  tem  condições  de  enfrentar  a  intensificação  das

contradições, há que se impedir a insurgência ou a perturbação. Assim, apesar da

consagração da expressão, não é a pobreza que se criminaliza, mas sim o pobre e

não é qualquer pobre, é aquele com potencial para transgredir a ordem, sendo o

negro, tido como suspeito padrão, o principal alvo do ódio institucionalizado. Dessa

forma, a política assistencial é complementada por uma política de ordem pública e,

assim, aprofunda-se a criminalização da pobreza.

3 Considerações finais

Objetivou-se, neste trabalho, analisar os fatores preponderantes na definição

das  tendências  da  atual  onda  punitiva  brasileira  desde  um  estudo  das

transformações do Estado brasileiro no início do século XXI, especialmente entre os

anos de 2002 e 2014, buscando interrogar o caráter de um desenvolvimento que

aparenta conciliar distribuição de renda com repressão/punição penal. O estudo das

configurações da atual onda punitiva brasileira partiu da investigação das estratégias

de  criminalização  da  pobreza  (que  tem o  fenômeno  do  grande  encarceramento

como  uma  de  suas  facetas  importantes)  explicável  desde  a  compreensão  das

dimensões do racismo no Brasil.

Para isso, analisou-se as transformações e tendências do Estado Brasileiro

no início do século XXI, especialmente entre os anos de 2002 e 2014, por meio de
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estudos sociológicos e de economia política, bem como se apontou os primeiros

elementos necessários para  um mapeamento das tendências da política criminal

brasileira nos últimos 15 anos, a fim de detectar os principais elementos constitutivos

da mais recente onda punitiva, por meio de uma análise que englobe os âmbitos da

dominação racial, sexista e da exploração classista. 
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