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RESUMO 

  

 

O presente trabalho tem, por objetivo, uma reflexão acerca dos adolescentes em conflito com 
a lei em cumprimento da medida socioeducativa em meio fechado – internação - e a Teoria do 
Etiquetamento, objetivando compreender se referida medida se aplica no direito penal juvenil. 
Para o desenvolvimento da pesquisa, será necessário analisar o processo de modernização do 
Estado para que se entenda de que forma se dá a atuação do Estado no que tange aos direitos 
das crianças e dos adolescentes, bem como o estudo sobre  democracia e cidadania. Em 
seguida, o objeto de estudo volta-se para a Teoria do Etiquetamento, que foi delineada a partir 
dos anos 60, em especial nos Estados Unidos, com estudos de Howard Becker, Edwin Shur, 
David Matza, dentre outros, que passaram a relacionar o crime a uma etiqueta atribuída a uma 
série de sujeitos –Teoria do Etiquetamento. A Teoria da reação social teve o objeto de estudo, 
bem como o método de estudo do objeto modificados. O objeto é deslocado da criminalidade 
para a criminalização, como realidade construída, vez que o crime é uma qualidade atribuída a 
pessoas e comportamentos pelo aparato repressor do sistema penal. A relevante discussão que 
se propõe por meio deste trabalho deve-se ao fato de que o tema “Políticas Socioeducativas e 
a Teoria do Etiquetamento: ressocialização de adolescentes em conflito com a lei” interliga-se 
ao desenvolvimento social, visto que, para que haja uma sociedade equilibrada, far-se-á 
necessário que também exista um adolescente equilibrado, livre e com possibilidades reais de 
ter um futuro compatível com os seus anseios. As medidas aplicadas aos adolescentes em 
conflito com a lei devem ter o condão de punir e ao mesmo tempo educar, demonstrando 
valores a serem seguidos. As medidas legais aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei 
podem sim privá-los da liberdade, desde que o Estado seja capaz de cultivar os valores 
humanos, o respeito e as práticas de ressocialização, com a inserção gradativa desses 
adolescentes na sociedade. Dessa forma, será estudada a aplicação da medida socioeducativa 
de internação no contexto da cidade de Montes Claros/MG, relacionando à Teoria do 
Etiquetamento, a fim de verificar se esta se aplica no contexto penal juvenil. É a partir das 
considerações elencadas acima que se pretende desenvolver o tema proposto. 
 
 
Palavras-chave: Estado. Medidas Socioeducativas. Proteção Integral. Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Teoria do Etiquetamento. Montes Claros/MG. 
 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

This work has the objective, a reflection on adolescents in conflict with the law in compliance 
with socio-educational measures in an enclosed environment - hospital - and Labeling theory 
in order to understand if the measure applies in juvenile criminal law. 
For the development of research will be necessary to analyze the state modernization process 
in order to understand how to give the State's action in regard to the rights of children and 
adolescents, and the study of democracy and citizenship. Then the object of study turns to the 
Labeling Theory, which was designed from the 60s, especially in the United States, with 
studies of Howard Becker, Edwin Shur, David Matza, among others, which now relate a 
crime tag assigned to a series of -Theory Labeling of subjects. The object is moved to the 
criminalization of the crime, as constructed reality, since the crime is a quality attributed to 
people and behaviors by the repressive apparatus of the criminal justice system. The relevant 
discussion that is proposed by this work is due to the fact that the theme "Socio-Educational 
Policies and Labeling Theory: rehabilitation measures for adolescents in conflict with the 
law" interconnects social development, as so that there is a balanced society, shall be made 
necessary that there is also a balanced teen, free and with real possibilities for a future 
consistent with their aspirations.The measures applied to adolescents in conflict with the law 
should have the power to punish and while educating, demonstrating values to be followed.  
Legal measures applied to adolescents in conflict with the law can indeed deprive them of 
freedom , since the state is able to cultivate human values, respect and rehabilitation practices, 
with the gradual inclusion of these adolescents in society. Thus, the application of 
hospitalization socio-educational measures will be studied in the context of Montes Claros / 
MG, relating to the Labeling Theory, in order to verify that this applies in juvenile criminal 
context. It is from the considerations listed above to be developed the theme. 
 
Keywords: State. Educative measures. Integral protection. Statute of Children and 
Adolescents. Montes Claros/MG. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os Direitos Fundamentais da Criança e do Adolescente passaram por muitas 

transformações ao longo dos anos e desde 1988 estão explicitados na Constituição da 

República Federativa do Brasil em seu artigo 227, bem como no Estatuto da Criança e do 

Adolescente, de 1990. As crianças e adolescentes, titulares de direitos, por serem 

consideradas como pessoas em desenvolvimento, recebem um tratamento diferenciado no 

ordenamento jurídico brasileiro, como será demonstrado à frente. 

A necessidade de se ter um cuidado especial com a infância e a adolescência foi 

enfatizado através de movimentos internacionais (que serão a seguir estudados), bem como a 

necessidade de serem criadas políticas públicas direcionadas, a fim de preservá-los de 

situações que pudessem colocar esses vulneráveis em risco. Neste sentido é a afirmação de 

Bobbio: 

 
Deixa-se claro que os direitos da criança são considerados um ius singulare 
com relação a um ius commune; e o destaque que se dá a essa especificidade, 
através do novo documento, deriva de um processo de especificação do 
genérico, no qual se realiza o respeito à máxima suum cuique tribuere1 
(BOBBIO, 2004, p.33).   
               
 

A discussão que se propõe por meio deste trabalho deve-se ao fato de que o tema 

“Políticas socioeducativas e a Teoria do Etiquetamento: ressocialização de adolescentes em 

conflito com a lei” interliga-se ao processo de desenvolvimento da sociedade. Deve-se 

considerar que as políticas públicas voltadas às crianças e adolescentes objetivam, além da 

tutela de seus direitos, a busca por uma sociedade mais justa. O interesse por este tema 

ocorreu devido à necessidade de compreender o universo em que o adolescente interno está 

envolto. 

 Isso porque, ao se refletir sobre a realidade das prisões e nas consequências 

decorrentes do encarceramento, pensou-se se isso também ocorria com os adolescentes 

punidos com medidas restritivas de direitos, quais os desafios que os atores envolvidos nesta 

dinâmica enfrentam, como a família e sociedade lidam com tais questões foram fatores que 

motivaram esse estudo. 

                                                            
1 A expressão suum cuique tribuere é um dos preceitos elaborados pelo jurista romano Ulpiano e significa “dar a 

cada um o que é seu”. Para ele os preceitos do direito: viver honestamente (honeste vivere), não ofender 
ninguém (neminem laedere), dar a cada um o que lhe pertence (suum cuique tribuere). 
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O desenvolvimento dos direitos das crianças e dos adolescentes deve ser analisado 

observando-se o contexto internacional, sendo que o Brasil, em relação à implantação dos 

direitos infanto-juvenis, foi e ainda é influenciado pelo contexto internacional, uma vez que 

em 1924, por exemplo, a Liga das Nações, através da Declaração de Genebra, destacou a 

preocupação com os direitos das crianças e dos adolescentes2. Em seguida, em 1933, com a 

Convenção de Genebra, ficou determinado o combate ao tráfico das crianças e das mulheres. 

Em 1948 com a Declaração dos Direitos e Deveres do Homem, no artigo XXX tem-se que é 

dever dos pais prestarem auxílio, alimentação e educação aos filhos menores de idade.  

Em se tratando especificamente do Brasil, observa-se que o tratamento empregado às 

crianças e adolescentes deu-se, de maneira mais efetiva, a partir de 1926 que, inspirado pela 

Teoria da Situação Irregular, publicou-se o Primeiro Código de Menores do Brasil. Referida 

legislação tratava as crianças e adolescentes como “delinquentes” e “menores”, sendo que, em 

1927, através do Decreto nº 17.943-A, instituiu-se o Código de Menores em substituição ao de 

1926, mais conhecido como Código Mello Matos3. 

 O código em questão deu continuidade ao tratamento das crianças e adolescentes de 

forma pejorativa (delinquente, menor) e o objetivo primordial do código eram as crianças pobres, 

abandonadas ou “delinquentes”, e que estivessem em situação irregular. A Teoria da Situação 

Irregular foi delineada na França, a partir do Primeiro Congresso Internacional de Menores, em 

1911, sendo que conforme preleciona Mendez (1994, p.27) podem ser consideradas pertencentes 

à Situação Irregular “crianças e adolescentes abanonados, vítimas de abusos ou maus tratos e 

supostos infratores da lei penal, quando pertencentes aos setores mais débeis da sociedade, 

constituem os clientes potenciais dessa definição”. Esse também é o entendimento de Saraiva 

(2013, p.43) que, ao analisar a Situação Irregular, demonstra que esta teoria “acaba por distinguir 

as crianças bem nascidas daquelas excluídas, estabelecendo uma identificação entre a infância 

socialmente desvalida e a infância ‘delinquente’, criando uma nova categoria de menores”.  
                                                            
2 A Declaração de Genebra de 1924 possui caráter amplo e genérico, sendo composta de cinco itens: “Pela 

presente Declaração dos Direitos da Criança, comumente conhecida como Declaração de Genebra, homens e 
mulheres de todas as nações, reconhecendo que a Humanidade deve à criança o melhor que tem a dar, declara 
e aceita como sua obrigação que, acima e além de quaisquer considerações de raça, nacionalidade ou crença: I: 
A criança deve receber os meios necessários para seu desenvolvimento normal, tanto material quanto 
espiritual; II. A criança que estiver com fome deve ser alimentada; a criança que estiver doente precisa ser 
ajudada; a criança atrasada precisa ser ajudada; a criança delinqüente precisa ser recuperada; o órfão e o 
abandonado precisam ser protegidos e socorridos; III. A criança deverá ser a primeira a receber socorro em 
tempos de dificuldades; IV. A criança precisa ter possibilidade de ganhar seu sustento e deve ser protegida de 
toda forma de exploração. V. A criança deverá ser educada com a consciência de que seus talentos devem ser 
dedicados ao serviço de seus semelhantes.” 

3 O Código de Menores de 1927 ficou conhecido como o Código Mello Mattos, uma vez que foi o jurista José 
Cândido de Albuquerque Mello Mattos  que redigiu referido Código. Além disso, além de idealizador do 
Código de Menores de 1927, foi o 1º juiz de menores nomeado no Brasil, nomeado em 02/02/1924, na cidade 
do Rio de Janeiro. O jurista faleceu em 1934. 
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Em 1950, o Brasil ratificou a Convenção e Repressão do Tráfico de Pessoas e do 

Lenocínio que dava uma atenção diferenciada às mulheres e crianças. Por fim, a ONU 

publicou a Declaração dos Direitos da Criança, em 1959, e reconheceu as crianças e adolescentes 

como sujeitos de direitos e, por isso, deveriam ter a proteção integral. Em 1979, inspirados pela 

Situação Irregular, criou-se o Código de Menores, que se pautava em internações e rigidez no 

tratamento às crianças e adolescentes. 

Com a promulgação da Constituição da República Federativa de 1988 (CRFB/1988) 

rompeu-se com a Doutrina da Situação Irregular, passando, a partir desse momento (inspirado 

pelas normas internacionais de direitos humanos) a adotar a doutrina da Proteção Integral.Assim, 

com a promulgação da nova Constituição, as crianças e adolescentes passaram a ser consideradas 

pessoas em desenvolvimento psicológico, físico e mental e que, por isso, suas ações deveriam 

estar amparadas pela lei, determinados nos artigos 227 e 228 da Constituição. Outrossim, em 

1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) também se erigiu sob os princípios da 

Proteção Integral. Para este trabalho, o objeto de análise será a medida socioeducativa de 

internação, disposta no artigo 121 do ECA. 

Nesta dissertação, a Teoria do Etiquetamento será analisada baseando-se no direito 

penal juvenil, a fim de compreender se referida teoria exerce influência na aplicação da 

medida socioeducativa mais severa – a de internação. O estudo sobre o adolescente em 

conflito com a lei e a sua ressocialização é de grande importância, uma vez que se tais 

medidas não forem aplicadas de forma correta, estarão fadadas ao fracasso e a um aumento da 

criminalidade, lembrando que a submissão do jovem ao controle social pode gerar 

estigmatização, como será estudado. O insucesso da ressocialização pode fazer com que esses 

jovens passem da casa de internação para a prisão, ocasionando, dessa forma, uma ação 

indesejada.      

O surgimento da Labeling Theory, também conhecida com Teoria do Etiquetamento 

ou da Reação Social, remonta a década de 1960, nos Estados Unidos e rompeu com a então 

criminologia clássica. A Teoria do Etiquetamento entende a observação do crime sob outro 

paradigma: as condições sociais. Deslocou a atenção para o controle social e não mais para o 

criminoso apenas, bem como para o sistema penal e suas interações. As teorias de Karl Marx 

tiveram forte influência no desenvolvimento da “Reação Social”, por considerar que em uma 

sociedade de classes não seria possível haver um tratamento igualitário, sendo impossível 

haver um direito penal que correspondesse ao princípio da igualdade (Conde; Hassmer, 2008, 

p. 108-111). As indagações positivistas “quem é criminoso?” ou “como alguém se torna 
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desviante?” dão lugar às indagações “porque determinados indivíduos são definidos como 

tais?” e “quem define quem?” (BARATTA, 2011, p.88-89).  

Metodologicamente o trabalho terá como característica a pesquisa qualiquantitativa, 

que, conforme entendimento de Lakatos e Markoni (1996, p.15), “pesquisa não é apenas 

procurar a verdade, é encontrar as respostas para questões propostas, utilizando métodos 

científicos”. Os dados quantitativos serão coletados de forma primária e secundária, visto que 

serão utilizados gráficos já elaborados, no entanto, através de dados colhidos da fonte 

primária serão tabulados novos dados, a partir da pesquisa documental realizada na Vara de 

Infância e da Juventude da cidade de Montes Claros/MG, bem como da pesquisa realizada no 

Centro de Internação Nossa Senhora Aparecida, também na cidade de Montes Claros/MG.   

A pesquisa qualitativa será desenvolvida a partir de estudo de livros e artigos 

científico, bem como do estudo da legislação pertinente ao tema.  Adotou-se o método 

dialético de abordagem, que, conforme ensinamentos de Konder (2006, p.8) “é o modo de 

pensarmos as contradições da realidade, o modo de compreendermos a realidade como 

essencialmente contraditória e em permanente transformação”. Não se pode olvidar que o 

problema é abordado de forma descritiva e de cunho exploratório e isso se dá através da 

análise dos documentos e dados captados durante a realização da pesquisa documental. Por 

fim, houve a necessidade de eleger o método de procedimento comparativo, que “[...] permite 

romper com a singularidade dos eventos, formulando leis capazes de explicar o social” 

(SCHNEIDER; SCHIMITT, 1998, p. 1). Assim, a comparação pode ser vista em todos os 

capítulos deste trabalho, a fim de obter maior objetividade no estudo apresentado. 

Após apresentação da metodologia utilizada, bem como da conjuntura que envolve os 

adolescentes e a Teoria do Etiquetamento, passa-se, a partir deste momento, às etapas do 

procedimento deste trabalho. Para tanto, partiu-se das seguintes indagações: Como se dá o 

processo de execução da medida de internação em Montes Claros/MG? A seletividade ocorre 

quando da aplicação da medida de internação? A Teoria do Etiquetamento pode ser aplicada 

no contexto juvenil? A ressocialização dos adolescentes é eficaz? Para responder tais 

questionamentos, dividiu-se essa dissertação em três capítulos. 

O primeiro capítulo trata da modernização do Estado, em que se analisa o Estado 

Liberal, o Estado Social e, por fim, o Estado Democrático de Direito, com fincas a 

compreender de que forma o Estado atua para garantir os direitos sociais, o bem-estar, a 

segurança, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, dispostos no preâmbulo da 

CRFB/1988. Em seguida, busca-se refletir sobre a forma com que o Estado de Direito se 

estrutura, criando bases para as políticas sociais, para, enfim, adentrar ao conceito de 
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cidadania e Direitos Humanos, necessários para discussão sobre os direitos inerentes aos 

adolescentes em conflito com a lei. Para a discussão desse capítulo as reflexões são baseadas 

em Bobbio (2000), Habermas (2001) e Dahl (2001). 

No segundo capítulo é discutido o conceito da Teoria do Etiquetamento, com a 

contextualização histórica e demonstrando a influência que a Escola de Chicago exerceu na 

elaboração desta teoria. Em seguida, será realizado o estudo, de forma comparada, da 

evolução das escolas penais até a Teoria do Etiquetamento, a fim de compreender as 

semelhanças e diferenças entre tais teorias no que tange aos conceitos de crime, criminoso e 

delito, para, ao final, verificar se houve ruptura de paradigma no estudo da Criminologia com 

o surgimento da Labeling Theory. Neste capítulo serão utilizados autores como Baratta e 

Goffman, primordialmente. Na década de 1960 Goffman foi pioneiro ao conceituar estigma e, 

a partir dos seus estudos, percebeu-se a influência do contexto histórico e social para a 

estigmatização de determinados grupos sociais. 

No terceiro capítulo o foco passa a ser o adolescente em conflito com a lei, iniciando a 

definição sobre quem é considerado adolescente a partir do ECA. Além disso, busca-se 

analisar as medidas socioeducativas aplicadas aos adolescentes em conflito com a lei, em 

especial a medida mais severa – internação – para, ao final, contrapor à Teoria do 

Etiquetamento. A cidade de Montes Claros/MG4 foi escolhida para que a análise da medida de 

internação fosse realizada. A escolha se deu uma vez que nesta cidade há o maior Centro de 

Internação para Adolescentes do norte de Minas Gerais, com capacidade para 80 internos. Em 

Pirapora/MG, também no norte de Minas, há um Centro de Internação, porém possui 

capacidade para apenas 23 internos. Assim, referida cidade dispõe da estrutura necessária para  

que a pesquisa se realizasse de forma a cumprir o que propõe: o estudo da aplicação da 

medida de internação e a sua relação com a teoria do etiquetamento.    

Outrossim, destaca-se a importante discussão sobre as políticas socioeducativas, 

sobretudo no que se refere à medida de internação, sendo que não deixarão de ser analisadas 

as demais políticas socioeducativas, quais sejam: advertência, obrigação de reparar o dano, 

prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade. Percebe-se que tem 

ocorrido a judicialização do cotidiano, já que os juristas possuem o poder de influenciar 

diretamente as relações sociais. No caso específico dos adolescentes em conflito com a lei, é o 

Poder Judiciário que define a medida socioeducativa a ser aplicada, bem como o tempo de 

                                                            
4 A cidade de Montes Claros está localizada no norte de Minas Gerais e com uma população de 

aproximadamente 390 mil habitantes (IBGE, julho, 2014).  
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permanência do adolescente em uma internação, passando a ser responsabilidade do Estado 

garantir as condições adequadas para cumprimento das medidas. Assim, os dados referentes a 

cidade de Montes Claros/MG, colhidos através de pesquisa documental na Vara da Infância e 

da Juventude e do Centro de Internação Nossa Senhora Aparecida (CSENSA), serão 

apresentados e analisados e, ainda, serão comparados com o contexto nacional. 

Por fim, serão retomados os pressupostos que passam a nortear a presente pesquisa nas 

considerações finais.                      
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1  A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO E DEMOCRACIA 

 

A discussão proposta neste capítulo tem a pretensão de não só analisar conceito de 

Estado, democracia e cidadania, mas de apontar, que em diferentes momentos, o 

entendimento destes conceitos provocaram diversos desdobramentos na perspectiva da 

constituição de direitos individuais e coletivos em momentos distintos da história.  Nesta 

trajetória, no primeiro momento, consideramos pertinente discorrer sobre a evolução histórica 

da formação do Estado numa perspectiva abrangente, atentando-nos em seguida para a 

concepção moderna dos conceitos abordados, a partir do diálogo das teorias clássicas que 

abordam a temática, já que constitui o locus deste estudo.  

 Ainda que, nos contornos deste capítulo, ressaltamos a importância de esclarecer, a 

partir da análise sistemática de diversos autores clássicos, que o Estado é fruto de uma 

evolução histórica. Destarte, vislumbra-se a necessidade de recorrer às outras formas 

existentes (que são facetas do Estado Moderno) para possibilitar a compreensão sobre o 

paradigma da modernização do Estado. Nesta trajetória, julga-se coerente propor essas 

reflexões para análise da abrangência do Estado e de direitos fundamentais, para 

posteriormente compreendermos  os efeitos de tais direitos no cotidiano da sociedade civil 

organizada. 

 

 

1.1 O Desenvolvimento dos modelos de Estado             

 

Uma definição de “Estado” possui inúmeros sentidos na linguagem comum. Pode 

significar um aparato de governo ou de poder, mas também pode significar um sistema social 

como um todo subordinado a uma estrutura institucional, com seus órgãos administrativos. De 

modo geral, as formas de aparato do Estado consistem em uma pluralidade de organizações 

burocráticas. 

Historicamente, a busca da unidade política foi aclamada pela sociedade feudal (clero, 

senhores feudais e servos) já que estavam em busca de proteção, segurança e essa parecia ser 

a única forma de fortalecimento dos reinos. A teoria do direito divino dos reis assegurava que 

o poder do monarca era a representação dos deuses e, conforme preleciona Maluf (2010, p. 

135) “o poder de imperium era exercido exclusivamente pelo Rei, cuja pessoa era sagrada e 

desligada de qualquer liame de sujeição pessoal.[...]”     
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A monarquia é mais comum, a mais antiga e também a mais natural forma 
de governo. O povo de Israel (a ela se) submeteu por si mesmo, como sendo 
o governo universalmente recebido... Portanto, todo o mundo começa por 
monarquias; e quase todo o mundo nelas se conservou, como no Estado mais 
natural. Assim, vimos que tem por base e modelo o império paternal, isto é, 
o da própria natureza. Os homens nascem todos súditos: e o império 
paternal, que os acostuma a obedecer, acostuma-os, ao mesmo tempo, a 
terem um só chefe... Jamais se possui maior união do que sob um só chefe; 
jamais se possui também mais força, pois todos concorrem para o mesmo 
fim. (BOSSUET, 1967 apud CHEVALLIER, 1999, p.80). 

 

Nesta perspectiva o Monarca passa a considerar o Estado como sua propriedade e a 

súditos não mais se contenta com a atuação do monarca, já que não possuíam voz com ele e, 

assim, os ideais de desenvolvimento político e econômico da burguesia não prosperariam 

jamais.  

Assim, o Estado absolutista surge em razão da necessidade de estabilizar a sociedade 

da época, vez que era marcada por lutas sociais e conflitos entre a Igreja Católica e o Sacro 

Império Romano. A instabilidade instaurada era prejudicial à economia e a sociedade e, por 

isso, a idéia de concentração de poder político foi ganhando força. (DALLAARI, 1998, p.70). 

Os principais representantes do Estado Absoluto foram Inglaterra, França, Portugal e Itália, 

destacando-se aqui os processos ocorridos na Inglaterra e na França. 

O termo Estado, na acepção moderna da palavra, foi empregado pela primeira vez na 

Itália por Maquiavel, em “O Príncipe”, quando, afirmou que “o Estado tem necessidade de 

seus cidadãos.” (MAQUIAVEL, 2004, p.58). No entanto, Maquiavel também utilizou a 

palavra Estado como sinônimo de governo. Foi preciso uma evolução no pensamento político 

até que o termo Estado passasse a ser utilizado separando-se o Estado propriamente dito do 

governo. 

Maquiavel5 (2004), em O Príncipe, discorre sobre como o soberano alcançaria e se 

manteria no poder e pregava o rompimento de todos os valores éticos e morais para a arte de 

governar.  Para ele, “o cuidado maior de um Príncipe deve ser o da manutenção do seu 

Estado; os meios que ele utilizar para esse fim serão sempre justificados e terão o louvor de 

todos [...]”  O Príncipe seria então, um manual para que o governante se mantivesse no poder 

e ainda expandisse as suas conquistas.  Maquiavel colocava a política em primeiro plano, 

validando comportamentos contrários à moral para se alcançar o objetivo almejado. Afirmava 

                                                            
5 “O Príncipe”, de Maquiavel, foi escrito em 1513 e até os dias atuais gera polêmica, já que é visto como um 

manual sobre a política. Referida obra de Maquiavel pode ser vista como símbolo da transição para a 
modernidade. Napoleão Bonaparte utilizou os ensinamentos contidos no livro de Maquiavel para vencer 
muitas batalhas a favor da França. 
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que o príncipe deveria se manter no poder a qualquer custo, tendo o aval de mentir para 

convencer e dominar mais facilmente. Assim: 

 
 
Pois o homem que queira professar o bem por toda parte é natural que se 
arruíne entre tantos que não são bons. Para um príncipe é necessário, 
querendo se manter, aprender a poder não ser bom e usar isso, conforme 
precisar (MAQUIAVEL, 2004, p.89). 

 

Com a insatisfação da burguesia tem-se o início da crise do absolutismo até que no 

final do século XVIII começa a ser delineada uma nova forma de Estado, o liberal. John 

Locke propõe um contrato social para garantia das liberdades em sua obra Dois Tratados 

Sobre o Governo Civil, de 1690. Em síntese, os homens transfeririam ao Estado a 

responsabilidade pela proteção, a devida punição aos transgressores da lei, em troca da 

garantia do exercício de liberdade e proteção dos seus direitos, principalmente o da 

propriedade. 

O pensamento de John Locke influenciou as bases para o liberalismo, uma vez que o 

autor acreditava que o contrato social era necessário para manter a segurança e, por isso, a 

população deveria ceder ao Estado as suas liberdades. 

Locke (2005) valorizava o Poder Legislativo, uma vez que as leis eram criadas e 

todos, inclusive os que a criaram, deveriam submeter-se a elas. Além disso, as leis criadas 

com mútuo consentimento deveriam ser aplicadas por juízes neutros e imparciais e, 

observando o abuso de poder, poderia ocorrer renúncia. O objetivo era a manutenção da paz e 

segurança da população. 

Em Locke (2005), diversamente do poder divino do monarca, havia um poder político 

pautado por uma convenção. Locke discorre sobre separação de poder, no entanto, é 

Montesquieu que dá contornos específicos à divisão de poderes. Montesquieu influenciou o 

movimento liberal com as ideias sobre tripartição dos poderes. Para Montesquieu (2000) 

 

Quando na mesma pessoa, ou no mesmo corpo de magistrados, o poder 
liberdade se o poder judiciário não está separado do legislativo e do 
executivo [...]. Se o judiciário se unisse com o executivo, o juiz poderia ter a 
força de um opressor. E tudo estaria perdido se a mesma pessoa ou o mesmo 
corpo de nobres, de notáveis, ou de populares, exercesse os três poderes: o 
de fazer as leis, o de ordenar a execução das resoluções públicas e o de 
julgar os crimes e os conflitos dos cidadãos. (MONTESQUIEU, 2000, p 
205.) 
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 A teoria da separação de poderes, objetivando a limitação do poder, foi colocada em 

prática nos séculos XVII e XVIII com as Revoluções burguesas ocorridas na Inglaterra 

(1688), Estados Unidos (1776) e França (1789), contra os abusos resultantes da concentração 

de poderes nas mãos de apenas uma pessoa. As revoluções populares ocorridas na França, 

Inglaterra e Estados Unidos representaram o início do Estado de Direito e refletiram os ideais 

de   

 
soberania nacional, exercida através do sistema representativo de governo; 
regime constitucional, limitando o poder de mando e assegurando a 
supremacia da lei; separação entre o direito público e o direito privado; 
neutralidade do Estado em matéria de fé religiosa; liberdade, no sentido de 
não ser o homem obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 
virtude da lei; igualdade jurídica [...] (MALUF, 2010, p. 145). 

 

Na Inglaterra, o rompimento com o absolutismo dá-se com o segundo Bill of Rights, 

de 1689, que declarou o poder do parlamento superior ao do rei e instituiu a monarquia de 

direito legal. O poder era tripartite (para evitar abusos) e as liberdades de imprensa e 

individual seriam respeitadas pelo rei, que também não poderia instituir impostos sem a 

aprovação do parlamento. Assim, a burguesia retoma o poder com a Revolução Gloriosa, 

iniciando nova fase na Inglaterra baseando-se no ideário liberalista, possibilitando num 

segundo momento o surgimento da revolução industrial. Ressalta-se que com a eclosão das 

revoluções burguesas do século XVIII, a ideia do absolutismo entra em crise e posterior 

dissolução. 

Inicialmente na Inglaterra, a Revolução Industrial modificou toda uma lógica existente 

tendo o desemprego em massa como uma de suas consequências, aniquilando, assim, os 

ideais sedutores e construtores do liberalismo. A exploração do trabalho, o trabalho infantil, 

as más condições de vida, a pobreza generalizada era contrastada com riquezas, com luxo e 

ostentação de poucos e, assim, os ideais de igualdade se perderam. Dessa forma, “as 

multidões espoliadas, oprimidas, sem lar, sem agasalhos, sem pão [...] começam a reagir 

violentamente contra as injustiças sociais, já agora arregimentadas sob a bandeira do 

socialismo materialista, levando o Estado Liberal ao dilema de reformar-se ou perecer” 

(MALUF, 2010, p. 147). 

Já na França, a decadência do absolutismo inicia-se a partir da insatisfação da 

burguesia com as limitações econômicas que sofriam e com a desigualdade do regime, já que 

as classes privilegiadas correspondiam à nobreza e ao alto clero (parcela mínima da 

população), sendo que o povo (maior parte da população) vivia em condições de miséria.  O 
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iluminismo insurge contra o antigo regime e filósofos como Montesquieu, Voltaire e 

Rousseau, com idéias revolucionárias, incentivaram o rompimento com o absolutismo e 

propuseram o liberalismo para que a burguesia pudesse alcançar o que almejava.  

A Revolução Francesa eclodiu em 1789 e baseava-se nos ideais liberais, buscando a 

liberdade, igualdade e fraternidade. Além disso, o princípio da soberania nacional ganhou 

força, sendo que seria imprescritível, inalienável e indivisível; o governo legítimo seria aquele 

que tivesse o consentimento popular e a lei representaria a expressão da vontade da população 

e por isso deveria ser respeitada. A Assembléia Nacional, em 1789, proclama a Declaração de 

Direitos do Homem e do Cidadão, declaração que teve como consequência a garantia de 

direitos políticos, civis e de liberdade, bem como a criação de uma Constituição escrita, tendo 

em seu bojo a tripartição de poderes e os direitos fundamentais do homem. Referida 

Declaração teve grande impacto não só na França, mas em vários países da Europa e da 

América. Dessa forma, o liberalismo é instaurado na França. 

 As duas revoluções inauguram uma nova era da história da humanidade, abrindo 

espaço para novas concepções das noções de Estado. Assim, no início do século XIX surgem 

doutrinas anti-liberais, com o fundamento de reestruturar o Estado Moderno e minimizar os 

efeitos deixados pelo liberalismo, que, como dito acima, ao tratar de forma igual toda a 

população (sem considerar as desigualdades existentes entre eles) fez com que uma pequena 

parcela detivesse muito poder aquisitivo, em detrimento da miserabilidade da maioria.  

 Na teoria clássica da sociologia encontramos diferentes concepções para o 

entendimento de Estado, sendo as análises marxista e weberiana, as correntes teóricas mais 

importantes.  Karl Marx6 – um dos intelectuais do século XIX , apresenta o socialismo como a  

primeira reação antiliberal e – exercendo influência neste processo de crítica ao liberalismo. 

De acordo o marxismo, o Estado não seria imparcial, ao contrário, expressa o interesse da 

classe dominante, ou seja, a detentora da propriedade privada dos meios de produção. Na 

concepção marxista,o socialismo seria, portanto, uma etapa histórica de superação do sistema 

capitalista, em direção ao comunismo, resultando na extinção do próprio Estado, sob controle 

político do proletariado. Para Marx, a superestrutura representa a esfera política, religiosa e 

jurídica, sendo que a infraestrutura (base da sociedade) os meios materiais de produção e a 

força de trabalho. Marx, em sua análise sobre a Teoria de Estado, concluiu que a 

infraestrutura determinava a superestrutura e que somente com mudanças na infraestrutura se 

                                                            
6  Karl Marx, juntamente com Friedrich Engels (1820-1895), compõe a escola crítica que, como o próprio nome 

evidencia, ocupou-se de criticar radicalmente a sociedade capitalista, denunciando seus antagonismos e 
exploração de classes, na medida em que a classe dona dos meios de produção, historicamente expropriava a 
classe que não era dona dos meios de produção. 
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altera a ordem social. Marx, no Prefácio de “Contribuição à crítica da economia política”, 

aduz que: 

 

[...] 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. O modo de produção da vida material 
condiciona o processo de vida social, política e intelectual. Não é a 
consciência dos homens que determina o seu ser; ao contrário, é o seu ser 
social que determina sua consciência. Em uma certa etapa de seu 
desenvolvimento, as forças produtivas materiais da sociedade entram em 
contradição com as relações de produção existentes, ou, o que não é mais 
que sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das quais 
elas se haviam desenvolvido até então. De formas evolutivas das forças 
produtivas que eram, essas relações convertem-se em entraves. Abre-se, 
então, uma época de revolução social (MARX, 2008, p.47). 
 
 
 

Marx sugere a desconstituição da propriedade dos meios de produção de riqueza para 

haver uma redistribuição de riquezas, a fim de que com a nova ordem social fosse possível o 

recebimento de acordo com o seu trabalho. Em “O manifesto Comunista”, escrito em 1848 

juntamente com Friedrich Engels, propuseram a união dos trabalhadores para lutarem contra a 

burguesia, com o objetivo de o proletariado passar a ser a classe dominante.  

Marx insere o processo histórico como força motriz para o desenvolvimento 

econômico e afirma que a burguesia modificou as formas anteriores de exploração a partir do 

surgimento do trabalho industrial. Dessa forma, as relações de produção transformar-se-iam 

em relações de dependência e de dominação.  

Como forma de ilustrar  a discussão elencada em seus estudos, na obra intitulada “ O 

Dezoito Brumário de Luís Bonaparte”7, Marx (2000) traz à baila questões importantes sobre a 

conjuntura política francesa pós Revolução Francesa. A burguesia apoiou Napoleão 

Bonaparte para representar os seus interesses e Bonaparte fez com que fossem aniquiladas 

instituições sociais que poderiam relembrar o ancien regime. Dessa forma, ele conseguiu 

impedir o desenvolvimento de forças de produção, criando-se, assim, novo modo de 

produção. Napoleão Bonaparte teria todo poder concentrado em suas mãos, mas governaria 

para uma classe apenas: a burguesia. Em seguida, Luis Bonaparte (sobrinho de Napoleão 

                                                            
7  Karl Marx fez uma análise sobre a Revolução de 1848 e o golpe de Estado de 1851, na França. Foi escrito 

entre dezembro de 1851 e fevereiro de 1852. 
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Bonaparte) assume o poder e age de tal forma que, devido ao fato de se ter uma burguesia 

heterogênea, instaura o Bonapartismo através de golpe de Estado. Com isso, a burguesia 

perde o “self government8”, passando a ter um governo centralizado e autoritário.  

Porém, Luís Bonaparte queria parecer bom para todas as classes sociais, “Mas não 

pode dar a uma classe sem tirar de outra”. (MARX, 2000, p. 59). Houve, no entanto, a 

intensificação das desigualdades sociais, sendo que uma parte da população vivia de forma 

miserável e a outra vivia com muito luxo e riqueza (burguesia). 

Toda centralização do poder realizada por Bonaparte teve, como efeito, multiplicação 

de riquezas para a burguesia, e isso se deu devido à confiança dos investidores. O sentimento 

de nacionalismo surge na França – chauvinismo9 e foi esse mesmo nacionalismo que 

conseguiu, anos mais tarde, levar à decadência de Luis Bonaparte.  

Marshall Berman (1986) divide a modernidade em três fases: a primeira fase marcada 

pela formação dos Estados Nacionais, descobertas marítimas e pelo capitalismo 

manufatureiro. Já a segunda fase compreende a Revolução Francesa, que buscou formas para 

exercerem a liberdade política, social e econômica. Por fim, a terceira fase é marcada pela 

expansão do pensamento moderno e a difusão e aceitação de distintos pensamentos 

(BERMAN, 1986).  

Se para a concepção marxista clássica o Estado se baseia na sociedade civil, que não 

transcende mas reflete a composição de classes, na concepção liberal o Estado é o pressuposto 

não só histórico mas jurídico da sociedade democrática. Bobbio (1992)10 argumenta que a 

própria concepção de Estado se transforma ao longo dos séculos, a partir da evolução da 

economia política, tendo suas bases filosóficas atuais inspiradas nas abordagens 

contratualistas, também incluindo a teoria de poder de Maquiavel. Bobbio (1992) acrescenta 

que a introdução da palavra Estado foi substituindo, gradativamente, outros termos como 

civitas, que se referia a polis e res publica, expressões utilizadas para indicar as instituições 

políticas existentes em Roma.  Assim, a democracia, por sua vez, passa a ser  entendida, nem 

como meio nem como fim, mas como meio e fim em si mesma, sendo ela própria responsável 

pela sua autoconservação.  

                                                            
8 Self government: auto governo. 
9 A expressão “chauvinismo” é inspirada em Nicolas Chauvin, soldado francês que, mesmo ferido em várias 

batalhas, sempre participava das outras, demonstrando, assim, o seu amor pela França. 
10 Norberto Bobbio ficou conhecido por suas contribuições sobre a teoria política,vivenciando quase todo o 

século XX. Oliveira (2005)10 descreve que Bobbio pertenceu a uma corrente liberal-socialista na primeira 
metade do século passado, na Itália, e buscou afirmar a democracia liberal como um momento definitivo e 
não tático, como supunham os comunistas 
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Para Bobbio (1992), a democracia representativa é fundamental nas sociedades 

modernas, pois, seria impossível uma democracia sem mediações: é o regime da maioria e o 

Estado Liberal é o suposto histórico-jurídico do Estado Democrático, e este parece estar em 

constante transformação, sendo seu estado natural dinâmico, enquanto que no despotismo 

predomina a estática, sempre igual a si mesmo. A democracia representativa não se esgota na 

esfera de seus representantes, mas, se expande por um processo de democratização de suas 

instituições, no qual, as regras da representatividade alcançam todos os espaços da sociedade 

civil e política. A complexidade na qual a sociedade contemporânea está imersa faz com que 

o autor negue a democracia direta constantemente.  

Em Bobbio (1992), a sociedade democrática não é um corpo orgânico, na qual as 

partes vivem em função do todo, mas, pelo contrário, o todo é o resultado da livre vontade das 

partes, sendo a democracia moderna, a soma dos indivíduos, que compõe o Estado de direito e 

a cidadania. Nesta perspectiva o Estado moderno estrutura-se em uma concepção racional-

legal, baseadas em procedimentos jurídicos e normas gerais. Para Bobbio (1992) é, ainda, um 

regime que define o bom governo como aquele age em função do bem comum e não do seu 

exclusivo interesse, e se move através de leis estabelecidas, claras para todas, e não por 

determinações arbitrárias. 

   Se para Marx o Estado expressa interesses de classe, na concepção weberiana é um 

aparato administrativo e político e “uma relação de homens que dominam seus iguais, 

mantida pela violência legítima (isto é, considerada legítima)” (WEBER, 1994, p. 98). 

Em Weber (1994), o conceito de Estado atinge seu desenvolvimento pleno apenas nos 

tempos modernos, possuindo três características centrais: existência de um suporte 

administrativo regular e capacitado; sustentação do direito de monopólio legítimo do controle 

dos meios de violência; e, por fim, manutenção desse monopólio no âmbito de uma 

determinada área territorial. Interpreta as ordens estatais das sociedades ocidentais modernas 

como desdobramentos da “dominação legal”, visto que sua legitimidade depende da crença na 

legalidade do exercício do poder.   

Weber (1994) via o Estado alicerçado a uma constituição redigida de forma racional e 

uma administração baseada em leis. Na teoria de Weber, o Estado Nacional e a burocracia são 

vistas como símbolo da modernidade, representado pela racionalidade, bem como por um 

sistema administrativo e jurídico (devidamente organizados) que possibilitou o 

desenvolvimento econômico de forma efetiva. 

Com a grande migração decorrente da Revolução Industrial e com a concentração de 

renda, as pessoas começaram a se organizar com o objetivo de modificar a situação de 
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miserabilidade em que a maior parte da população vivia e, conforme Bonavides, a transição 

para o Estado Social “representa efetivamente uma transformação superestrutural por que 

passou o antigo Estado liberal” (2011, p. 184). Maia (2011, p.36) afirma que  

 

O Estado Social não implica um modelo econômico que se identifica com o 
socialismo. O Estado Social nos parece antes um resultado de ajustes – que 
variam nas diversas ordens estatais em que se manifestam – que incluem 
democracia na ordem política e, na ordem jurídica, legislação social, 
securitária e interventiva na ordem econômica. (MAIA, 2011, p.36) 
 
 

O Estado era visto pela população como solução para a minimização da miséria e da 

desigualdade social deixadas pelo liberalismo. A atuação estatal modifica-se e a intervenção 

passa a ser necessária. O Estado Social, para Bonavides é 

  

um Estado intervencionista, que requer sempre a presença militante do poder 
político nas esferas sociais, onde cresceu a dependência do indivíduo, pela 
impossibilidade e, que este se acha, perante fatores alheios à sua vontade, de 
prover certas necessidades existenciais mínimas.  (BONAVIDES, 2011, 
p.200) 
 
 

Além da intervenção na economia, era preciso mais, era preciso intervenção na própria 

sociedade carente de emprego, de condições mínimas de sobrevivência.   

O Estado passa a controlar atividades e regulamentar as atividades de trabalho, 

possibilitando uma melhora na condição de vida da população. No entanto, a intervenção na 

economia não mais era suficiente para atender aos anseios da população. A insatisfação era 

geral. De um lado as críticas relacionavam-se ao fato de que o Estado não era capaz de 

solucionar os problemas sociais, mas criava medidas paliativas para amenizar os problemas 

existentes, o que, naquele momento, não mais era interessante para a sociedade.  

A burocratização e a ineficiência do Estado fazem com que os investidores não 

tenham interesse em firmar parcerias com o governo. Além disso, os altos impostos e os altos 

custos com o social prejudicavam o crescimento econômico. Essas são as bases para a crise 

do Estado Social. Offe (1984, p. 239) considerou que “Os sintomas de crise decorrem ainda, 

segundo análise conservadora, do fato de que a diferença entre o volume de exigências e a 

capacidade de direção se converte em frustação.” 

 Offe (1984) ainda leva em conta o período que se dá a partir da Segunda Grande 

Guerra, e afirma que o Estado Social acabou resultando em paz para as democracias 

capitalistas. Assim “Esta fórmula de paz consiste, de início, essencialmente na obrigação 
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explícita do mecanismo estatal de proporcionar assistência e apoio aos cidadãos que caem em 

miséria ou sofrem riscos especiais característicos das sociedades de mercado. (OFFE, 1984, p. 

113). A partir de 1970 desencadeia-se a Crise da Sociedade de Bem Estar, motivada, 

conforme explicita Habermas, pelo desenvolvimento da 

 

energia nuclear, a tecnologia de armamentos e o avanço no espaço , a 
pesquisa genética e a intervenção da biotecnologia no comportamento 
humano, a elaboração de informações, o processamento de dados e os novos 
meios de comunicação são técnicas de consequências intrinsecamente 
ambivalentes. E quanto mais complexos se tornam os sistemas necessitados 
de controle, tanto maiores as probabilidades de efeitos colaterais 
disfuncionais. Nós percebemos diariamente que as forças produtivas 
transformam-se em forças destrutivas e que a capacidade de planejamento 
transforma-se em potencial desagregador (HABERMAS, 1987, p. 105 ). 

 

O Estado neoliberal surge no final dos anos 1970 e início dos anos 1980 em 

decorrência da crise do Estado Social e “acentua a supremacia do mercado como mecanismo 

de alocação de recursos, distribuição de bens, serviços e rendas, remunerador dos empenhos e 

engenhos inclusive” (MORAES, 2002, p.13).  

As principais características do Estado neoliberal são a abertura de mercados, 

privatizações, fortalecimento e valorização da moeda. O Estado poderia intervir na economia 

para regular o mercado, como ocorreu nos Estados Unidos com o programa de governo New 

Deal11, que “era, na realidade, uma política intervencionista” (BONAVIDES, 2011, p. 278). 

Assim, conforme demonstra Bonavides, “procurou-se dar uma nova definição do liberalismo, 

retratando uma nova concepção do papel do Estado na sociedade” (BONAVIDES, 2001, p. 

279).     

O Estado possui a função de organizar, de regular, de executar, e para tanto, os direitos 

são importantes para legitimação e também para que haja a jurisdição organizada. Bobbio 

argumenta que “quando por direito se entende o conjunto das normas, o sistema normativo, 

dentro do qual se desenvolve a vida de um grupo organizado, a política tem a ver com o 

direito sob dois pontos de vista: enquanto a ação política se exerce através do direito, e 

enquanto o direito delimita e disciplina a ação política” (BOBBIO, 2000, p. 232).  

                                                            
11 O New Deal constitui-se em medidas elaboradas pelo governo Roosevelt (EUA) como tentativa de recuperar a 

economia americana devido à crise de 1929. A intervenção do Estado na economia baseava-se na criação de 
empregos, a partir de construções de obras de infraestrutura financiadas pelo próprio governo. 
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 Os estudos de Savigny12 contribuíram para definição do arcabouço conceitual do 

Estado como pessoa jurídica, que afirmou que a personalidade jurídica do Estado é uma 

ficção, pois a atuação dá-se através de pessoas físicas que tem o poder de representar a 

vontade do Estado, sendo que a sua atuação é limitada pela lei. Na concepção de Dallari 

(2001, p. 125), “só pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas, podem ser titulares de direitos e de 

deveres jurídicos, e assim, para que o Estado tenha direitos e obrigações, deve ser reconhecida 

como pessoa jurídica”. 

 O Estado é definido através de elementos constitutivos: povo, território e soberania. O 

povo, que é considerado elemento essencial, já que sem a “substância humana” não é possível 

a formação de um Estado. No que tange aos direitos políticos há uma diferenciação entre o 

povo em sentido amplo e em sentido estrito, já que é considerado parte da tomada de decisões 

do Estado os cidadãos, somente aqueles que possuem direito ao voto. Já o território, conforme 

definição de Kelsen, representa a base física da nação onde ocorre a validade da sua ordem 

jurídica e, por fim, a soberania liga-se à governo, ou seja, o Estado representa uma autoridade 

suprema. Kelsen assim define soberania:  

 

A afirmação de que a soberania é uma qualidade essencial do Estado 
significa que o Estado é uma autoridade suprema. A “autoridade” costuma 
ser definida como o direito ou poder de emitir comandos obrigatórios. O 
poder efetivo de forçar os outros a certa conduta não basta para constituir 
uma autoridade” (KELSEN, 2000, p. 544). 
 

 
A atuação do Estado baseia-se em leis, que são criadas pelos detentores de poder, mas 

de onde surgem as leis a que o próprio governante deveria obedecer? A resposta que se dava a 

esta pergunta trilha dois caminhos: primeiro pelo fato de que antes mesmo das leis criadas 

pelos governantes já existiam outras, como as leis da natureza, que independiam de poder e 

que eram próprias da natureza do homem social, sendo leis não escritas. Já no outro caminho 

o que se via era a importância que se dava ao homem sábio e culto, ou seja, aquele que criava 

a lei. As primeiras Constituições escritas – americana e francesa – nasceram a fim de 

transformar a lei da natureza em lei positiva, ou seja, em lei que deveria ser obedecida por 

todos, inclusive pelos criadores das mesmas (BOBBIO, 2007, p. 95-97). 

                                                            
12 Friedrich Carl Von Savigny foi um jurista alemão, além de historiados e filósofo. Foi precursor da Escola 

Histórica de Direito e via o Direito como um acontecimento fático e espontâneo de cada população. Instaurou 
o positivismo jurídico na Alemanha, devido à busca pela codificação do direito. Afirmou que o direito 
fundamenta-se nos costumes e deveria exprimir o espírito do povo (Volksgeist) e por isso o direito não poderia 
ser imutável. 
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Percebe-se que a modernização do Estado é consequência da implementação de 

normas legais, sendo que, através delas, é que a atuação estatal poderá ocorrer de forma 

efetiva. Observa-se ainda que as leis vão se transformando ao longo do tempo em decorrência 

de transformações (pressões) sociais. Habermas afirma que “também normas constitucionais 

são modificáveis; e mesmo normas fundamentais, que a própria Constituição declara como 

inalteráveis, compartilham com o todo o direito positivo do destino de poderem ser 

desativadas, como por exemplo após a mudança de um governo” (HABERMAS, 2001, 

p.146).   

 

 

1.2 Qualidades universais da dominação racional do Estado  

 

O Estado moderno “personifica a razão” não por absorver a sociedade civil, mas por 

manter algumas das qualidades universais sob as quais se baseia, representando a identidade 

da vontade geral e particular. Em qualquer Estado moderno, os cidadãos estão estruturalmente 

relacionados à autoridade estatal basicamente de três maneiras. Os cidadãos são coletivamente 

os criadores soberanos da autoridade estatal, são potencialmente ameaçados pela força e 

coerção estatal e são dependentes dos serviços e das provisões organizados pelo Estado (Offe, 

1989).  

 Para autores liberais como Bobbio, incluindo também mais recentemente a abordagem 

sociológica do próprio Giddens (1991), o “conteúdo mínimo” do Estado moderno vem se 

mantendo nos últimos séculos. É constituído pelas garantias das liberdades básicas, pela 

existência de partidos e outras organizações sociais, que concorrem entre si, por eleições 

periódicas com sufrágio universal, por decisões tomadas coletivamente ou resultantes de 

compromissos. 

 Autores contemporâneos como Habermas (1997, p. 28), além de Giddens, se inspiram 

na análise de Bobbio sobre democracia e modernização do Estado para interpretar o 

procedimento que legitima as decisões tomadas como estrutura central de um sistema político 

diferenciado e configurado como “Estado de direito”. Nesse sentido, Habermas avança para 

além do aparato estatal, buscando uma reatualização do conceito de esfera pública. Assim, o 

processo democrático, com a participação decisiva do Estado moderno, passa a ser dominado 

por princípios gerais da justiça, constitutivos para qualquer forma de associação de pessoas. 
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As estruturas de tal esfera pública pluralista formam-se de modo mais menos 
espontâneo, num quadro garantido pelos direitos humanos. E através das 
esferas públicas que se organizam no interior de associações movimentam-se 
os fluxos comunicacionais, em princípio ilimitados, formando os 
componentes informais da esfera pública geral. Tomados em sua totalidade, 
eles formam um complexo ‘selvagem’ que não se deixa organizar 
completamente. Devido à sua estrutura anárquica, a esfera pública geral está 
muito exposta aos efeitos de repressão e de exclusão do poder social – 
distribuído desigualmente – da violência estrutural e da comunicação 
sistematicamente distorcida, do que as esferas públicas organizadas do 
complexo parlamentar, que são reguladas por processos (HABERMAS, 
1997, p. 33). 

 

Num sistema de negociação não hierarquizado, Habermas chama atenção para o papel 

“supervisor” do Estado moderno. De acordo com o autor, essa estrutura, numa democracia 

deliberativa, procura afinar-se com sistemas sociais funcionais. O “Estado supervisor” tem 

que exercer uma “política de opções”, semelhante à do planejamento econômico. Para 

Habermas, “as dificuldades de planejamento no campo da política, da saúde, da tecnologia ou 

da ciência, analisadas com frequência, fornecem provas plausíveis de que as intervenções 

diretas do Estado encontram barreiras” (HABERMAS, 1997, p. 76). 

 Em geral, os autores concordam que os cidadãos dependem do Estado devido à perda 

tanto das formas paternalistas (em declínio em sociedades verdadeiramente democráticas) de 

“bem estar” quanto da autarquia econômica individual que a natureza de controle da 

economia de mercado é incapaz de compensar totalmente. O fato é que, numa democracia, 

várias forças políticas competem entre si dentro de estruturas institucionais, sendo que 

algumas dispõem de mais competência e vantagens organizacionais do que outras. Dependem 

da existência de regulação para a alocação de recursos e da presença do Estado para assegurar 

um bem estar material básicos para todos. 

 

 

1.3 Modelos de Estado na concepção habermasiana 

 

A democracia liberal-representativa tornou hegemônica com o fim da 2ª Guerra 

Mundial, e, dessa forma, os governantes eram legitimados para tomar as decisões coletivas. A 

democracia também dispõe de regras, o que faz com que o representante do povo não possa 

agir de forma discricionária, ao contrário, as normas são criadas a fim de limitar o poder do 

representante.  Por vezes, os interesses dos grupos sociais divergem-se, e, ao se tratar de 
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democracia, busca-se a regra da maioria para resolver tal questão. Conforme entendimento de 

Bobbio  

 

O princípio de maioria é aquele que permite limitar a autoderminação. O 
princípio de maioria é aquele que permite limitar a autodeterminação mesmo 
assegurando o mais alto grau de liberdade possível, entendida a liberdade 
política como “o acordo entre a vontade individual e a vontade coletiva 
expressa na ordem social” (BOBBIO, 2000, p. 434). 

  

Por sua vez, Habermas possui uma visão procedimentalista quando legitima o Estado 

Democrático de Direito e afirma que a democracia não pode ser analisada tendo o Estado 

como centro. Refere-se a Werner Becker para explicar a teoria normativa da democracia, no 

entanto, de antemão afirma que a teoria proposta por Becker foi insuficiente para explicar “as 

regras do jogo democrático”. Becker, baseando-se no empirismo das normas sociais, concebe 

a validade de tais normas apoiando-se apenas no fato de que são criadas para estabelecer 

estabilidade social. Habermas critica Becker quando este afirma que a democracia é 

legitimada quando representada a partir do voto da maioria, com igualdade e através de 

eleições livres, no entanto, Becker baseou a sua teoria em um “subjetivismo ético” e afirmou 

que as normas são criadas pela vontade do povo e produzidas pelo próprio povo. Sendo assim, 

“vale como direito tudo aquilo e somente aquilo que um legislador político, eleito conforme 

as regras, estabelece como direito” (HABERMAS, 1997, p. 13-14). 

Outra observação importante destacada por Habermas é o fato de Becker defender a 

regra da maioria em favor do bem comum, no entanto, a crítica feita por Habermas é devido 

ao fato de, mesmo se tratando de processo democrático, por vezes deixa-se de considerar a 

minoria. Neste sentido, como se garantiria o direito dessas minorias? Becker busca tal 

resposta afirmando que se deve ter cuidado para não deixar “a maioria tornar-se a minoria. É 

preciso evitar o risco de maiorias tirânicas.” Habermas rebate dizendo que a proteção das 

minorias para Becker depende do interesse das elites. Por fim, Becker não consegue explicar 

“por que os cidadãos em geral e não as elites, aceitam uma propaganda pseudo-argumentativa, 

mesmo após ter tomado consciência de seu sentido emotivo!” (HABERMAS, 1997, p.17). 

Na interpretação de Habermas, num regime democrático, o Estado cumpre o papel de 

protetor de uma sociedade econômica, como também em relação ao conceito republicano de 

uma comunidade ética institucionalizada na esfera pública. Habermas explica o processo 

democrático a partir da teoria do discurso, que engloba características liberais e republicanas. 

Em que pese ao liberalismo, tem-se que o “processo democrático se realiza exclusivamente na 
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forma de compromissos de interesses” (1997, p.19). Já no que tange às características 

republicanas “vê a formação democrática da vontade realizando-se na forma de um auto 

entendimento ético-político, onde o conteúdo da deliberação deve ter o respaldo de um 

consenso entre os sujeitos privados, e ser exercitado pelas vias culturais.” (1997, p.19). 

Habermas atenta-se para o fato de que o procedimento é necessário para que atitudes sejam 

tomadas, e que através do auto-conhecimento e da análise sobre a justiça seja possível 

alcançar resultados positivos e racionais. Assim, 

 

a razão prática passa dos direitos humanos universais ou da eticidade 
concreta de uma determinada comunidade para as regras do discurso e as 
formas de argumentação, que extraem seu conteúdo normativo da base de 
validade do agir orientado pelo entendimento e, em última instância, da 
estrutura da comunicação lingüística e da ordem insubstituível da 
socialização comunicativa. (HABERMAS, 1997, p. 19). 

 

O fortalecimento da opinião política e da vontade da esfera privada traça as linhas da 

estrutura política de um Estado e delineia os efeitos decorrentes desta postura. “Isso faz com 

que a democracia seja sinônimo de auto-organização política da sociedade” (HABERMAS, 

1997, p.20). 

 Habermas avalia que, no modelo discursivo, há uma assimilação de ambas 

perspectivas, a liberal e a republicana; integrando-os no conceito de um procedimento ideal 

para a deliberação e a tomada de decisão. Nesta linha, a razão prática passa dos direitos 

humanos universais ou da eticidade concreta de uma determinada comunidade para as regras 

do discurso e as formas de argumentação. Habermas afirma que esse modelo discursivo 

pressupõe uma administração pública do tipo “aparelho racional do Estado”, como se formou 

nos tempos modernos através de um entrelaçamento funcional com o sistema econômico 

capitalista. 

A teoria da ação comunicativa volta-se para a valorização do discurso realizado por 

todas as pessoas que serão afetadas pelas normas discutidas, sendo assim, possui direta 

relação com a democracia. Para Habermas, “a idéia de democracia, apoiada no conceito do 

discurso, parte da imagem de uma sociedade descentrada, a qual constitui – ao lado da esfera 

pública política – uma arena para a percepção, a identificação e o tratamento de problemas de 

toda a sociedade” (HABERMAS, 1997, p. 24).   

A esfera pública forma-se de “modo mais ou menos espontâneo, num quadro 

garantido pelos direitos humanos” (1997, p.33) e é através das esferas públicas que “se 

organizam no interior de associações movimentam-se os fluxos convencionais, em princípio, 
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ilimitados, formando os componentes informais da esfera pública geral” (HABERMAS, p.33, 

2000).  

Além disso, é na esfera pública que “é possível captar melhor novos problemas, 

conduzir discursos expressivos de auto-entendimento e articular, de modo mais livre, 

identidades coletivas e interpretações de necessidade” (HABERMAS, 1997, p.33). 

A sociedade civil para Habermas seria a base da esfera pública e o direito, ao 

normatizar a sociedade através do discurso, percebe uma “solidariedade mesmo que 

institucionalizada, uma vez que as normas auxiliam naquilo em que apenas o agir 

comunicativo não pode dar conta.” (1997, p.34) Habermas vislumbra a racionalização da 

esfera pública a partir da ação comunicativa que orienta o Estado Democrático. 

Em uma democracia representativa o Estado deve ser construído de forma política e 

burocrática, de modo que a população despolitizada não administre e nem os partidos 

políticos sejam estatizados.   

A auto-gestão, dessa forma, é um ponto relevante para que se compreenda que o povo 

deve participar das decisões, sendo que além de participar das decisões, deverá também 

cumprir as normas que ajudou a construir. O equilíbrio entre direito e Estado é encontrado 

através das normas que são dispostas na Constituição. Percebe-se, assim, que em se tratando 

da teoria do discurso, o processo democrático relaciona-se mais à normatividade do que a 

auto-regulação sugerida pelo modelo liberal. 

A soberania do povo na democracia deliberativa é observada por Habermas que 

identifica que a identidade da comunidade jurídica forma a opinião e a vontade através da 

racionalidade. Habermas demonstra que o “mundo da vida” é um entrelaçamento do sistema 

político a outros sistemas constantes do “mundo da vida” e que este deve ser entendido como 

a parte de um todo. Habermas afirma que 

 

a teoria do discurso considera o sistema político como um sistema de ação ao 
lado de outros, não o centro, nem o ápice, muito menos o modelo estrutural 
da sociedade. De outro lado, a política, por assumir uma espécie de garantia 
por perdas em termos de integração na sociedade, tem que poder comunicar, 
através do médium do direito, com todos os demais domínios de ação 
legitimamente ordenados, independentemente do modo como são regulados 
(HABERMAS, 2000, p. 25). 

 
 

 Assim, o princípio do discurso é essencial para que a democracia consiga se 

estabelecer de forma com que as normas jurídicas sejam consequência de discursos realizados 

por todos que fazem parte da sociedade. Em termos deliberativos, Habermas propõe uma 
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maior participação dos cidadãos na tomada de decisões, a fim de que os interesses envolvidos 

sejam devidamente refletidos, e, assim, haveria a constitucionalização de direitos e estes 

seriam aceitos por todos, vez que foi consequência de reflexão discursiva. 

As reflexões de Habermas supõem o exercício da democracia em uma esfera pública 

inspirada no contexto da União Européia. Fica evidente que as reflexões sobre o papel do 

Estado em Habermas são condicionadas pela experiência contemporânea suscitadas pelo 

sistema político europeu, baseado na deliberação, que o filósofo entende como sendo uma 

constelação pós-nacional (Habermas, 2001).  

No entanto, ao contextualizar as transformações do Estado no Brasil contemporâneo, 

deve-se considerar o legado patrimonialista da nossa formação social, conforme apontou 

Raymundo Faoro, em sua obra Os donos do Poder, que retrata de forma brilhante como o 

Brasil se tornou o que é hoje: uma sociedade desigual, social e economicamente. Faoro (2011) 

utiliza o conceito weberiano de “patrimonialismo”, para tratar das formas de poder e 

dominação determinantes para a formação do nosso aparato institucional, buscando suas 

raízes desde o período colonial.  

Faoro aborda a questão da colonização de maneira bem próxima da visão de Sérgio 

Buarque de Holanda em sua obra “Raízes do Brasil”, abordando o indivíduo colonizador 

como um indivíduo aventureiro, que almejava enriquecer facilmente. O principal conceito 

discutido por Faoro, o de patrimonialismo, consiste em uma forma de administração fundada 

na dominação decorrente de laços tradicionais, com centralização de poder e a uma relação de 

obediência que é estabelecida com base no direito consuetudinário (costume). A dominação 

assim constituída é com base em um direito pessoal, ou seja, obedece a um líder, porque 

sempre foi assim. Além disso, nesse tipo de relação tende-se a estabelecer uma confusão entre 

os bens públicos e bens privados de quem ocupa o poder. Há uma promiscuidade entre o 

privado e o público. 

Faoro concilia a dominação tradicional – patrimonial assim como Weber para explicar 

a formação da nossa identidade política. O referido autor se fundamenta em Weber e utiliza o 

conceito de “estamento burocrático” para explicar como um círculo de notáveis conduzia os 

assuntos de natureza pública em uma ordem patrimonial.  

Para Weber, o fenômeno da dominação nas relações sociais dá-se pela forma como o 

poder é exercido e se perpetua ao longo do tempo. Afirma ainda que a obediência ao chefe 

político se assegura por um “sistema de dominação” apresentado em seus trabalhos como três 

tipos de dominação legítima quais sejam: a “dominação carismática”, a “dominação racional-

legal”, a “dominação tradicional”. E, para Weber, o patrimonialismo está inserido no campo 
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conceitual da dominação tradicional, assim como: o feudalismo, a gerontocracia, o 

patriarcalismo como também o sultanismo. 

Nesse sentido, o patrimonialismo, para Faoro, se operacionaliza na forma como as 

instituições imbuídas de governar/administrar, a exemplo do Estado administra o poder, neste 

caso estudado administra para os seus, isto é, acaba por conceder privilégios para um pequeno 

grupo, o qual compõe a estrutura do “estamento”. Este sistema de governar também faz surgir 

um modelo diferenciado de economia, com o Estado intervindo ao seu bem prazer no 

mercado, é o que se denomina de “capitalismo politicamente orientado”. 

Assim como o patrimonialismo esteve e ainda está presente em nossa sociedade, a 

desigualdade social também segue a mesma lógica. A desigualdade se reproduz a partir da 

exploração de uma classe – dominante – sobre a outra – dominada. É importante a reflexão 

acerca de como o Estado conseguirá exercer o controle social em uma sociedade conflituosa, 

em que há constante choque de interesses. Como acima mencionado, é sabido que uma das 

formas de exercer o controle social é através do Direito Penal, mas a forma de atuação do 

Direito Penal alcança a expectativa estatal?  

  No entanto, o patrimonialismo acaba por prejudicar determinados grupos sociais, que, 

teoricamente deveriam ser tratados de forma equânime, conforme consta expressamente do 

texto constitucional. Reduzir as desigualdades, promover a cidadania, dignidade da pessoa 

humana e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária são alguns dos objetivos e 

fundamentos explicitados nos artigos 1º e 2º da Constituição de 1988, que ao Estado 

Democrático de Direito cumpre garanti-los.  

 Assim, o que se pretende trazer a debate no próximo tópico diz respeito as nuances 

que envolvem o pleno exercício da cidadania e a sua relação com os Direitos Humanos. 

  

 

1.4 Direitos Humanos e Cidadania  

  

A compreensão dos Direitos Humanos se dá quando se analisa o contexto histórico 

que culminou na Declaração Universal de Direitos do Homem, de 1948, aprovada, de forma 

unânime, pela Assembleia Geral das Nações Unidas. A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 10 de dezembro de 1948, representou uma ruptura com os horrores da guerra, e 

se tornou um marco na história, uma vez que esta declaração internacionalizou os direitos 

inerentes ao homem. O artigo primeiro da Declaração de 1948 confirma que “Todos os 
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homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e 

devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade”.  

Nos séculos XVII e XVIII, devido as teorias contratualistas, foi dado aos indivíduos 

lugar de destaque em relação ao Estado. Através da ideia de que alguns direitos preexistem ao 

próprio Estado por advirem da natureza humana, chegou-se a conclusão de que o Estado, 

além de sujeitar-se aos cidadãos, tem o dever de conferir legitimação a seus direitos, vez que 

se mostra como instituição com o dever de garantir os direitos básicos. 

No início do século XX houve uma multiplicação de direitos e passou-se a valorizar e 

tentar garantir o direito das minorias, como os direitos da criança e do adolescente, por 

exemplo. 

Bobbio (2000, p. 486) analisa criticamente o artigo primeiro da referida declaração, e 

afirma que os homens não nascem livres e iguais, sendo que cada um possui uma história, 

uma classe social diferente, e nasce “acorrentado” desde o seu nascimento. Assevera, ainda, 

que esse artigo não deve ser interpretado ao pé da letra, mas considerar a liberdade e a 

igualdade um direito a ser buscado e alcançado.  

 Os direitos humanos não podem ser considerados absolutos uma vez que eles surgem a 

partir de transições históricas, como dito anteriormente, sendo, portanto, uma “classe 

variável”, conforme entendimento de Bobbio. Como exemplo da variabilidade de tais direitos, 

tem-se que no século XVIII as declarações não incluíam os direitos sociais, e na atualidade, os 

direitos sociais representam direitos do homem e estão inseridos nas Constituições 

democráticas e em tratados internacionais. Entende-se que futuramente poderá haver novas 

declarações que contemplem direitos que não são perceptíveis na atualidade, mas que, devido 

a modificações sociais, poderão ser necessários (BOBBIO, 1992, p. 60-63). 

 A tutela dos direitos internacionais do homem somente será legítima quando “uma 

jurisdição internacional conseguir impor-se e superpor-se às jurisdições nacionais” (Bobbio, 

1992, p.41). A afirmação dos direitos do homem dá-se de maneira mais intensa nos países 

onde há a atuação do Estado de Direito, já que há o respeito pelas normas constitucionais e 

pelos tratados internacionais. No entanto, nos “Estados não de direito” há maiores entraves na 

aceitação e colocação em prática dos direitos humanos. Bobbio (1992, p.41) conclui que 

“Dito de modo drástico: encontramo-nos hoje numa fase em que, com relação a tutela 

internacional dos direitos do homem, onde essa é possível talvez não seja necessária, e onde é 

necessária é bem menos possível.”  

 Bobbio observa que na introdução de sua obra A Era dos Direitos, ele afirma que 

“Direitos do Homem, democracia e paz são três momentos necessários do mesmo movimento 
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histórico: sem direitos do homem reconhecido e protegidos, não há democracia; sem 

democracia, não existem as condições mínimas para a solução pacífica dos conflitos” (1992, 

p.1). 

 A cidadania pode ser considerada como elemento constitutivo dos Direitos Humanos. 

Conforme entendimento de Thomas Humphrey Marshall (1977), a cidadania pode ser 

considerada como fator de inclusão social e em sua teoria da cidadania discute a antítese sobre 

garantir direitos iguais em uma sociedade desigual. 

Marshall subdivide a cidadania, sendo que em um primeiro momento seria constituída 

por direitos civis, depois pelos elementos políticos e, em seguida pelos elementos sociais, ou 

seja, a cidadania seria dividida em gerações. O elemento civil seria constituído pelas 

liberdades individuais, liberdade de ir e vir e fé religiosa, enquanto que o político consistiria 

no poder de voto, no poder de influenciar a política do Estado. Já o elemento social consistiria 

no direito a um mínimo de bem estar econômico, bem como um sistema educacional e 

serviços sociais a disposição de todos. 

Em sua obra Cidadania, classe social e status, Marshall analisa a cidadania no 

contexto inglês no momento que se deu a transição do liberalismo para o Estado Social. O 

autor remonta ao feudalismo para explicar as origens da desigualdade social, sendo que o 

status “era uma marca distintiva de classe e a medida de desigualdade.” A separação entre 

clero, nobreza e servos caracterizava essa divisão social. Ao analisar o contexto Inglês, o 

autor relaciona as desigualdades sociais com o surgimento do capitalismo. Para ele o 

capitalismo favorecia a desigualdade econômica e social.  

Para Marshall (1977, p. 101), a cidadania deve ser entendida como forma de regulação 

da desigualdade estrutural. Assim, entende ser possível a conciliação das desigualdades 

sociais e a igualdade através do exercício da cidadania. Entende que o século XIX foi 

importante para o desenvolvimento da igualdade como princípio de justiça social, tendo, 

como consequência, o progresso para as políticas igualitárias dos séculos seguintes. A crítica 

que se faz a Marshall deve-se ao fato de que o mesmo não previu a criação de novos direitos, 

como o direito das minorias. Esperava que fosse possível se alcançar a igualdade entre todos, 

o que não ocorreu.  

Habermas (1997, p. 285) afirma que “as expressões ‘cidadania’ ou ‘citizens-hip’ são 

empregadas, não apenas para definir a pertença a uma determinada organização estatal, mas 

também para caracterizar os direitos e deveres do seu cidadão.” A cidadania é um elo que vai 

além do escopo jurídico que define quem é cidadão através da Constituição. A cidadania pode 

ser caracterizada como as obrigações e os direitos inerentes àqueles que pertencem a um 
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Estado. O “ser cidadão” representa também uma preocupação com a forma com que o Estado 

trata as questões sociais, políticas e econômicas, já que a atuação do Estado interfere 

diretamente nos cidadãos do país.            

O exercício da cidadania está diretamente ligado aos direitos humanos, apesar de 

possuírem diferenças substanciais. Em muitos momentos a cidadania é empregada como 

sinônimo de direitos humanos. Esta acepção está incorreta, visto que a cidadania deve estar 

regulamentada no ordenamento jurídico do Estado e não é universal como os direitos 

humanos. No Brasil, por exemplo, é preciso cumprir determinados requisitos dispostos na 

Constituição de 1988 para que uma pessoa seja considerada cidadão. A cidadania é uma idéia 

política e não constitui direitos universais. O que ocorre é que há uma congruência entre os 

direitos do cidadão e os direitos humanos. Isso ocorre devido à modernização do Estado, 

eminentemente democrático, que foi potencialmente influenciado pela Declaração Universal 

de 1948, buscando a garantia da liberdade, dos direitos sociais e políticos dos cidadãos. 

A luta pelos direitos humanos é recente na história, tendo em vista que ocorreu por 

consequência do pós-guerra e das atrocidades cometidas pelos nazistas. O Estado alemão, 

representado por Hitler na época da 2ª Guerra Mundial, refletiu a violação de direitos dos 

cidadãos da Alemanha, uma vez que a pessoa humana era tratada como sendo desnecessária, 

como se não tivesse valor algum e que pudesse ser descartada a qualquer momento. Foi assim, 

então, que milhões de judeus foram dizimados na guerra. 

Segundo Comparato, após a 2º Guerra Mundial e com a criação da Organização das 

Nações Unidas, a busca pela efetivação dos direitos humanos foi intensa, tanto que “21 

convenções internacionais, exclusivamente dedicadas à matéria, haviam ido celebradas no 

âmbito da Organização das Nações Unidas ou das organizações regionais” (COMPARATO, 

2003, p.35). 

 Foi a partir deste contexto que começaram as reflexões para que a pessoa humana 

fosse digna de respeito e que os seus direitos fossem legitimados, o que ocorreu, de modo 

intenso, no pós-guerra.  

 A universalização dos direitos humanos tornou-se tema importante para a comunidade 

internacional, uma vez que a partir daquele momento, toda pessoa seria sujeito de direito e, 

assim, houve a necessidade de serem criadas normas internacionais para regulamentar tais 

direitos. Para tanto, começam a ser delineados tratados internacionais com a finalidade de 

proteção dos direitos fundamentais. Os tratados refletem a preocupação dos países com os 

seus cidadãos, refletem a busca pelo respeito dos direitos civis, políticos e sociais, refletem a 
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preocupação com a tortura, com o racismo, com as crianças e os adolescentes, dentre outros 

relevantes temas.  

Flávia Piovesan afirma que a universalidade ocorre “porque clama pela extensão 

universal dos direitos humanos, sob a crença de que a condição de pessoa é o requisito único 

para a dignidade e titularidade de direitos” (PIOVESAN, p.2, 2013). Já a indivisibilidade, 

conforme PIOVESAN (2013), é representada pelos direitos civis e políticos, uma vez que 

esses direitos são imprescindíveis para que os direitos sociais e econômicos também sejam 

garantidos, ou seja, a violação de um representa a violação de todos.  

 Em 1993 foi introduzida a Declaração de Direitos Humanos de Viena, que ratificou a 

Declaração de 1948 e demonstrou a importância da promoção e proteção dos direitos 

humanos para a comunidade internacional. Esta declaração foi confirmada por 171 Estados, 

demonstrando, dessa forma, que a universalização e internacionalização dos Direitos 

Humanos são inerentes ao processo de modernização que os Estados passam, já que a 

Declaração de 1948 foi ratificada, à época, por apenas 48 países.  

 O regime democrático e o processo eleitoral como forma de legitimação de poder foi 

ratificado na Declaração Universal de 1948, o que consta no artigo XXI, em que “A vontade 

do povo será a base da autoridade do governo, esta vontade será expressa em eleições 

periódicas e legítimas; por sufrágio universal, por voto secreto ou processo equivalente que 

assegure a liberdade do voto.” 

Robert Dahal (2001, p. 64-65) faz uma análise sobre a democracia e se pergunta o 

porquê de acreditarmos que a democracia seria a melhor maneira de governar um estado ao 

invés de governos não-democráticos. O autor afirma que a democracia é importante para se 

evitar o governo autocrata e corrupto, e relembra os governos de Stalin (União Soviética), 

Hitler (Alemanha) e Pol Pot (Camboja), em que milhares de pessoas foram dizimadas, 

encarceradas por motivos políticos, vivendo em condições precárias. Com o governo 

democrático não quer dizer que todos os problemas estariam resolvidos, mas o sufrágio 

universal e a preocupação em se estender os direitos democráticos ao grupo dos excluídos 

representaria um avanço. No entanto, assevera que os governos democráticos não são capazes 

de agradar a toda população, e que “a questão é saber se a longo prazo há probabilidade de um 

processo democrático prejudicar menos os direitos e os interesses fundamentais de seus 

cidadãos do que qualquer alternativa não-democrática” (DAHAL, 2001, p. 61).     

Para Dahal, a democracia “é inerentemente um sistema de direitos”, e para que haja 

democracia o Estado deverá garantir as liberdades e oportunidades necessárias para que o 

cidadão consiga se desenvolver, e estes precisam do poder de voto para que possam exercer o 
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seu papel frente à sociedade. No entanto, embora se tenha demonstrado pontos positivos da 

democracia é certo que ela “não pode assegurar que seus cidadãos sejam felizes, prósperos, 

saudáveis, sábios, pacíficos ou justos”, mas com a democracia busca-se garantir os direitos 

fundamentais dos cidadãos. 

 O exercício da democracia se dá, como dito, não apenas com o respeito ao processo 

eleitoral e com a subordinação do Estado ao direito. O exercício da democracia dá-se quando 

os direitos humanos são respeitados e quando se é possível exercer a cidadania de forma 

efetiva. 

Habermas (2001, p.144) entende que os direitos humanos são resultantes do direito, da 

moral e da política. Analisa que a legitimação das leis é necessária para que elas sejam 

devidamente cumpridas, visto que os “Estados modernos caracterizam-se justamente pelo fato 

de que a potência política se constitui sob a forma de direito positivo [positiv], ou seja, 

regulamentado [gesatzt] e que coage”. Habermas assevera ainda, baseando-se na teoria de 

Hobbes, que é permitido que se faça tudo aquilo que não seja expressamente proibido, 

ocorrendo, dessa, forma, afastamento entre os conceitos de direito e moral.  A moral, para 

Habermas, “diz a que somos obrigados, resulta da estrutura do direito [Recht] um primado de 

autorizações [Berechtugungen]”, e os direitos morais derivam “de obrigações recíprocas” 

(2001, p.145).            

Para Habermas, os direitos humanos são direitos jurídicos, já que declarados em atos 

do Estado ou em convenções internacionais, como ocorreu com a declaração de 1948. 

Habermas afirmou que “aqueles direitos humanos clássicos – que garantem aos cidadãos da 

sociedade a vida e a liberdade privada, a saber âmbitos de ação para seguirem os seus planos 

de vida pessoais – fundamentam uma soberania das leis legítima a partir de si mesma. (2001, 

p, 146) 

 Os Direitos fundamentais se caracterizam como normas que definem o mínimo 

necessário para a garantia das liberdades individuais do cidadão. A Constituição Federal de 

1988, determina, em seu artigo 5º, aplicabilidade imediata a esses direitos.  

O Poder Público é o destinatário das obrigações decorrentes dos direitos fundamentais, 

sendo que a dimensão subjetiva de tais direitos dá-se a partir do momento em que o titular de 

um direito pode exigir do Estado um fazer ou não fazer, a fim de que a situação do indivíduo 

que detém direitos seja preservada. 

A concepção dos “Direitos Fundamentais” foi ampliada ao longo do século XX, como 

consequência da transição de um Estado liberal para o Estado Social e Democrático de 

Direito. A dimensão objetiva dos Direitos Fundamentais cria obrigações para o Estado, que 
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deverá além de respeitar, concretizar tais valores, pois, na verdade, são diretrizes essenciais 

para que o ordenamento jurídico seja capaz de ser instrumento de regulação social. 

A obrigatoriedade dos direitos fundamentais vem sendo afirmada ao longo da história, 

através de longo processo que nos leva a entender que o preenchimento dos seus significados 

não ocorreu de modo uniforme em todas as épocas. Contudo, tais normas sempre nos 

forneceram valores e a concepção de mundo em torno da qual ocorre a sua mutação.  

A CRFB/1988, em seu artigo 5º, elenca os direitos e garantias fundamentais, tendo 

como destinatários os brasileiros e os estrangeiros residentes no país. O direito à igualdade, 

liberdade, segurança e os demais direitos elencados no artigo 5º devem ser efetivados e 

garantidos pelo Estado.  

Por fim, a cidadania interliga-se diretamente aos direitos humanos, já que possuem 

princípios semelhantes, sendo a liberdade, a garantia dos direitos políticos, econômicos e 

sociais características intrínsecas a ambas e a Constituição é o instrumento fundamental que 

legitima tais direitos para que o Estado possa cumpri-los.  

A busca pela liberdade e igualdade é inerente ao Estado Democrático de Direito, que é 

consequência da modernização do Estado, como visto acima.  O Estado Democrático de 

Direito busca também a promoção e o respeito aos Direitos Humanos. No entanto, a Teoria do 

Labeling Theory insere-se em outra esfera – rotulação de determinados grupos sociais. Para 

tanto, será estudado, no segundo capítulo a Teoria do Etiquetamento, oportunidade em que 

será verificada se as liberdades e a igualdade preconizada pelo Estado Democrático estão 

sendo garantidas.                        
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2 A TEORIA DO ETIQUETAMENTO E A SUA INFLUÊNCIA NA SOCIEDADE 

BRASILEIRA 

 

2.1 O Direito Penal como controle social do Estado 

 

O Direito Penal se ocupa de estudar o fato punível, que é necessário para que o Estado 

possa desenvolver a sua política penal com o intuito de combater a criminalidade. Os estudos 

do Direito Penal podem ser divididos em dois discursos: o oficial e o real.  

O discurso oficial busca a proteção de bens jurídicos, sendo que o bem jurídico pode 

ser considerado como essencial para a vida humana. Os bens jurídicos são tutelados pelo 

Estado e dispostos na Constituição, como o direito à vida, integridade física, a honra, dentre 

outros.  

O Estado utiliza-se do Direito Penal e da aplicação de penas com a finalidade de 

exercer um controle social e garantir a tutela dos bens jurídicos. Os bens jurídicos tutelados 

pelo Direito Penal são aqueles escolhidos para tanto, ou seja, o Direito Penal não tutela todos 

os bens jurídicos dispostos na Constituição. 

O discurso real do Direito Penal desconstrói a igualdade almejada pelo discurso 

oficial. Ao contrário, o que se vê é que a desigualdade é histórica e remonta à luta de classes, 

consequência do capitalismo e das relações conflituosas que advinham dele. Conforme 

entendimento de Santos (2006, p. 5), os objetivos reais do Direito Penal podem ser 

considerados uma forma de o Estado exercer o controle social. Observou que a estruturação 

da sociedade em classes antagônicas (proprietários do capital x possuidores de força de 

trabalho) ocasionou a luta de classes, que foram determinantes para as contradições políticas 

que determinam o desenvolvimento da sociedade. 

O controle social não é exercido apenas pelo Direito Penal. Althusser (1976, p. 70), 

filósofo estruturalista de formação marxista, discorre sobre os aparelhos ideológicos do 

Estado. Tais aparelhos ideológicos estão arraigados na vida das pessoas desde o seu 

nascimento, ou seja, “um certo número de realidades que se apresentam a um observador 

imediato sob a forma de instituições distintas e especializadas” (Althusser, 1976, p. 43). A 

escola, a família e a igreja são exemplos de aparelhos ideológicos, e tem o condão de 

influenciar a estrutura social através da ideologia que dissipam, sem utilizar violência, e, 

como dito acima, estas instituições estão presentes desde o nascimento até a vida adulta. 
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Os aparelhos de Estado, como o Governo, Polícias e Prisões atuam de forma diferente 

dos aparelhos ideológicos supra mencionados. A atuação dessas instituições dá-se na medida 

em que o Estado indica os padrões sociais esperados, as regras de convivência, o transgressor 

e isso se dá através da atuação da polícia, tribunais e exército, por exemplo.  Althusser (1976) 

demonstra que há interesse da classe dominante em manter o poder estatal, isso porque terão 

força suficiente para manipular os aparelhos ideológicos de Estado. 

Althusser (1976) assevera que os  

 
Aparelhos de Estado (AE) compreende: o Governo, a Administração, o 
Exército, a Polícia, os Tribunais, as Prisões, etc, que constituem aquilo a que 
chamaremos a partir de agora de o Aparelho Repressivo de Estado. 
Repressivo indica que o Aparelho de Estado em questão (funciona pela 
violência), - pelo menos no limite (porque a repressão, por exemplo 
administrativa, pode revestir formas não físicas) (ALTHUSSER, 1976, p. 
43)  
 
  

Nessa sociedade de classe que estrutura o sistema capitalista é certo que os detentores 

dos meios de produção almejam a manutenção da estrutura. A estratificação social é 

importante para que os poderosos – pertencentes às classes dominantes - consigam exercer 

controle sobre a grande massa de trabalhadores. O controle social acaba por corroborar a 

aceitação da situação desigual como se fosse algo imutável. Assim, o controle social é de 

interesse de uma minoria que exerce o seu poder sobre uma classe marginalizada. 

Conforme entendimento de Baratta  

 

 a criminalidade é um status social atribuído a uma pessoa por quem tem 
poder de definição. [...] A atribuição deste status mediante o exercício do 
poder de definição, no âmbito de um conflito entre grupos, é , como temos 
observado, o traço característico que o enfoque da reação social afirma, na 
perspectiva sociológica do conflito (BARATTA, 2011, p. 131). 
 
 

A Criminologia Crítica ou Criminologia Radical surge quando não mais se aceita as 

justificativas clássicas e positivistas em relação ao crime. A origem biológica ou o sujeito 

anormal não mais são suficientes para explicar a criminalidade e assim abre espaço para a 

análise da estrutura social e análise das relações coletivas.  

Santos (2006, p. 36) dispõe que “o compromisso primário da Criminologia Radical é 

com a abolição das desigualdades sociais em riqueza e poder (TAYLOR et al, 1980, p.55), 

afirmando que a solução para o problema do crime depende da eliminação da exploração 

econômica e da opressão política de classe [...]”. Além disso, Santos (2006) buscou em Karl 
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Marx a definição sobre o controle social advindo das relações de trabalho e afirmou que “o 

estudo do crime e do controle social no capitalismo se baseia na divisão da sociedade em 

classes (Estrutura econômica) e na reprodução das condições de produção, fundadas na 

separação capital/trabalho assalariado, pelas instituições jurídicas e políticas do Estado [...]” 

(SANTOS, 2006, p. 40). 

Os problemas sociais advindos da luta de classes são vários, mas o aumento da 

criminalidade é uma das consequências que afeta toda a sociedade. Assim, busca-se nas 

normas penais o controle social, com elevada produção de leis que, ao final, não tem o condão 

de proceder ao equilíbrio da sociedade. Ao contrário, a utilização do Direito Penal nesse 

contexto faz com que a desigualdade social seja ainda mais intensa, mais visível e mais 

nociva. Andrade (2003, p. 285) afirma que as penas são aplicadas de forma seletiva e que o 

Direito e o sistema penal “exercem, também, uma função ativa na manutenção e reprodução 

da desigualdade.” 

Assim, com a multiplicidade de interesses e conflitos sociais, com a desigualdade 

social e econômica intensificada, com a desigualdade na aplicação das penas, tem-se espaço 

para o controle social através da Teoria do Etiquetamento, que será estudada à frente. 

 

2.2 Da criminologia clássica à Teoria do Etiquetamento 

 

A criminologia não possui conceitos estáticos. Ao contrário, os conceitos variam em 

razão de características específicas de cada época e o pensamento criminológico modificou ao 

longo dos tempos. No século XIII os conceitos de Estado, soberania e capitalismo começaram 

a se desenvolver e, com o monopólio do Estado quanto à punição, quem não estivesse de 

acordo com o que este achasse correto seria devidamente punido. Naquele momento não 

havia o conceito de justiça e tampouco do direito. 

A transição para o Estado Moderno torna-se fonte importante de estudo para a 

compreensão da criminologia A soberania possibilitava ao rei a elaboração de leis de forma 

arbitrária, sendo que havia interferência direta nas relações sociais. Os governantes 

precisavam de uma forma eficiente para garantir o poder, e, por governarem grandes 

territórios foi preciso especializar e hierarquizar determinados serviços a fim de que a ordem 

fosse devidamente mantida. Surge, dessa forma, a polícia que teria o condão de investigar e os 

juízes (que já existiam anteriormente) aplicariam a lei imposta pelo governante.     
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A busca pela confissão possui influência do direito canônico, que via o pecado como 

base para aplicação de penitência e castigo, objetivando a conversão do culpado, do pecador, 

inaugurando um novo direito penal estatal. O exercício da confissão era público e só a partir 

do IV Concílio de Latrão é que passou a ser uma prática sigilosa, realizada apenas entre o 

padre e o confessor. A racionalização aqui é entendida como a intervenção do Estado no 

Direito Penal em detrimento das vinganças que os particulares realizavam. O sistema penal 

dessa época via o réu como inferior e também como inimigo.  

A ruptura com o feudalismo fez com que houvesse excedente populacional e houve, 

por isso, a migração do campo para áreas urbanas. As cidades foram sendo formadas, as 

relações comerciais foram sendo ampliadas, leis foram criadas visando ao controle urbano. A 

partir dessas modificações, com o declínio do ancien regimen, com o iluminismo, com a 

eclosão da Revolução Industrial e com a mudança nas relações sociais, há um agravamento da 

criminalidade e os Estados passam a dar maior atenção à mesma. Neste ínterim é o 

entendimento de Rusche e Kirchheimer (2004, p. 31), que afirmaram que “o crescimento 

constante do crime entre os setores do proletariado empobrecido, sobretudo nas grandes 

cidades, tornou necessário às classes dirigentes buscar novos métodos que fariam a 

administração da lei penal mais efetiva”. 

A partir do pensamento de Cesare Beccaria, começam a surgir as primeiras teorias 

criminológicas. A Escola Clássica remonta ao período do Iluminimo, no momento em que 

ocorria a transição do feudalismo e absolutismo para o capitalismo e para o Estado de Direito 

Liberal da Europa. Neste período havia duas correntes predominantes: a filosófica e a 

clássica, que tinham, como representantes, Cesare Bonesana, conhecido como marquês de 

Beccaria e Francesco Carrara. 

A obra de Beccaria, Dos Delitos e das Penas, publicada em 1764, foi influenciada 

pelo pensamento de John Locke e contribuiu para a reflexão sobre o direito penal, direito 

processual penal e criminologia. Beccaria (2005, p.18/20) entendia que o poder de punir 

decorria de contrato e que, por isso, as leis poderiam indicar as penas e que o legislador é que 

teria o poder de dosimetria.  Beccaria defende o princípio da legalidade quando propõe a 

limitação do poder através das leis, a fim de que arbitrariedades fossem evitadas.  

Beccaria critica, ainda, o procedimento inquisitorial e afirma que este tipo de 

procedimento ia de encontro aos princípios democráticos e que o desrespeito ao indivíduo e a 

busca pela verdade a qualquer custo (através da confissão) advinha do poder ilimitado que o 

Estado detinha.  Beccaria propõe a igualdade, mas para alcançar esse fim, acreditava que a lei 

deveria ser escrita e redigida em linguagem simples para que todos fossem capazes de 
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compreendê-la. Beccaria buscava um processo penal justo, oficial e imparcial.  Além disso, 

Beccaria entendia que a pena deveria ter uma finalidade: a de prevenir o delito, devendo ser 

proporcional e o menos cruel possível. As prisões, consideradas por ele como um reflexo dos 

regimes democráticos teria o condão de punir o condenado pelos delitos praticados. 

Carrara (1956, p.11), ao contrário dos pressupostos filosóficos delineados por 

Beccaria, valoriza a razão para explicar a ciência penal e o delito. Segundo o autor, a 

finalidade da pena não era a retribuição, mas sim uma forma de eliminar o perigo social. Em 

sua obra Programa do Curso de Direito Criminal, afirmou que 

 

o delito é um ente jurídico, porque a sua essência deve forçosamente 
consistir na violação de um direito [...] Assim, como primeiro postulado, a 
ciência do direito criminal vem a ser reconhecida como uma ordem racional 
que emana da lei moral-jurídica, e preexistente a todas as leis humanas, 
tendo autoridade sobre os próprios legisladores (CARRARA, 1956, p.11).  

 

Para Carrara (1956, p.48), o crime era, portanto, “infração da lei do Estado, 

promulgada para proteger a segurança dos cidadãos, resultantes de um ato externo do homem, 

positivo ou negativo, moralmente imputável e politicamente danoso”. Por fim, a escola 

clássica não se preocupou em analisar a pessoa humana, preocupou-se primordialmente em 

proceder à análise do fato-crime, concluindo que a pena é retribuição da violação de direitos e 

que deveria ser proporcional, a fim de que a pena cumprisse o seu papel – de fazer com que 

novos delitos não fossem cometidos. Por fim, à guisa de conclusão, a escola clássica 

repudiava a pena de morte, já que entendiam que a morte não possuía finalidade alguma para 

a sociedade. 

Já a criminologia positiva teve como principais representantes Cesare Lombroso, 

Enrico Ferri e Raffaele Garófalo, que tiveram suas ideias relacionadas com a figura do 

deliquente nato. Modificaram o paradigma de estudo da criminologia, passando do delito 

(escola clássica) para o delinquente. A partir da anatomia, fisiologia e psiquiatria Lombroso 

objetivava traçar o perfil do delinquente. Em O Homem Delinquente, Lombroso (2010) 

concluiu que o delito poderia ser considerado como uma questão natural, assim como o 

nascimento e a morte, determinado em razão de causas biológicas. Ainda nesta obra, 

Lombroso (2010) concluiu que o delinquente poderia ser reconhecido por traços físicos. 

Enrico Ferri estudou o homem criminoso a partir do viés antropológico, e demonstrou 

que existiam outras causas além das elencadas por Cesare Lombroso relacionadas à etiologia 

do crime, como as causas individuais, físicas e sociais, sustentando, ainda, que o crime resulta 
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dessa ordem de fatores. Além disso, Ferri (1931, p. 198) afirma que o “homem deliquente” só 

pode delinquir se estiver em sociedade.  Ferri entende o delito não como produto exclusivo de 

uma patologia individual, mas sim como resultado de fatores individuais, físicos e sociais. 

(GARCIA et al, 2002). Entende ainda que a criminalidade pode ser considerado um fenômeno 

social, sendo possível ao cientista “antecipar o número exato de delitos e a classe deles, em 

uma determinada sociedade e em momento concreto.” (Garcia et al, 2002, p. 196) 

Ferri (1931) elaborou a Teoria dos Substitutivos Penais, em que considerou a 

criminalidade como um fenômeno social e que o poder público seria capaz de reduzi-la desde 

que implementassem políticas para neutralizar os fatores econômicos e sociais que induziam o 

delinquente. A pena, para Ferri, de nada adiantaria se aplicada sem as devidas reformas 

econômicas e sociais, e sugere que o Direito Penal deveria ser aplicado não da forma 

convencional, mas de forma interdisciplinar, considerando a Psicologia Positiva, 

Antropologia Criminal e análise sociológica para que ela fosse eficaz. 

 Já Garófalo desenvolve o conceito de “senso moral”, que decorre do conceito de 

“delito natural”, que consiste no fato de que a transgressão a uma norma relaciona-se à lesão 

de sentimento do ser humano. Garófalo (1997, p. 294), a partir dos seus estudos, chegou à 

conclusão de que os criminosos deveriam ser combatidos e excluídos da sociedade, criando-

se, dessa forma, o conceito de defesa social. Aceitava a pena de morte para algumas situações 

como para criminosos violentos e ladrões profissionais, não acreditava na ressocialização do 

criminoso por entender que a personalidade do criminoso não modificaria e descartou também 

o princípio da proporção da pena. 

A escola positiva criticou a escola clássica já que atribuíram à pena um papel 

retribucionista e utilitarista. No entanto, a escola positiva considerou a pena como forma de 

defesa social, valorizando apenas o utilitarismo. O princípio da individualização da pena 

surge neste contexto, vez que se deve observar a periculosidade do “homem criminoso”, 

podendo ser aplicadas medidas de segurança por tempo indeterminado (BISSOLI FILHO, 

1998, p. 42). 

Por fim, a escola positiva centrou os seus estudos no “homem criminoso” e assim 

começam a surgir os estigmas, devendo ser observado que a “ressocialização do delinquente 

passa a um segundo plano. A aplicação da pena passou a ser concebida como uma reação 

natural do organismo social contra a atividade anormal dos seus componentes”. 

(BITENCOURT, 2012, p. 101) 

A Escola Neoclássica ou Técnico-jurídica, por sua vez, decorre do conflito existente 

entre a escola clássica e a positiva. A Escola Neoclássica reuniu elementos das escolas 
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citadas, sendo que adotou da escola positiva as afirmações sobre a gênese da criminalidade, 

utilizando-se de conceitos presente na Sociologia Criminal e na Antropologia. Da escola 

clássica conservou o “princípio da responsabilidade moral, ou seja, da distinção entre 

delinquentes ‘imputáveis’ e ‘não imputáveis’, admitindo todavia que também destes de deve 

ocupar a lei penal, porém com medidas que são providências de segurança [...]. (BISSOLI 

FILHO, 1998, p. 42). 

 Arturo Rocco é o representante da escola neoclássica ou Técnico-Jurídica e 

fundamenta os seus estudos no fato de que a Ciência Penal deveria focar no delito e na pena. 

Ele defendeu que o estudo técnico-jurídico do direito, sem excluir o papel do antropólogo e 

do sociólogo, seria a melhor forma de se compreender o delito e a pena. Além disso, “o 

Direito Penal Positivo, único dado da realidade, passa a constituir o objeto da Ciência do 

Direito Penal, que tem por tarefa a elaboração técnico-jurídica deste Direito, buscando 

proporcionar não somente o conhecimento empírico, mas também o científico [...]” (BISSOLI 

FILHO, 1998, p. 43)   

Para Rocco, a ciência penal era autônoma e não se misturava a outras ciências. Rocco 

propôs então uma reordenação das ciências criminais e resumiu em três procedimentos: 

Primeiramente deveria haver uma investigação a partir de documentos legislativos, em 

seguida, deveria ser feita uma investigação dogmática e sistemática das normas jurídicas, e, 

por fim, uma análise crítica do Direito, a fim de entender se o Direito, da forma com que 

estava colocada, era a mais adequada ou se seria necessário substituir pelo Direito Ideal. 

(1982, p. 11) 

Prado e Bitencourt (1995, p. 36) sintetizam o pensamento neoclássico da seguinte 

forma: o delito decorre estritamente de uma relação jurídica, de conteúdo individual e social, 

e a pena uma reação ao crime, objetivando prevenir o cometimento de novos delitos; a 

responsabilidade na escola técnico-jurídica é moral, ou seja, é determinada pela vontade. 

Dessa forma, conclui-se que o método técnico-jurídico refuta o emprego da filosofia no 

âmbito penal.     

A evolução das escolas criminológicas é a base necessária para se adentrar as teorias 

elaboradas pela Escola de Chicago. A teoria ecológica13 é desenvolvida por essa escola e a 

cidade passa a ser o objeto de estudo. Sobre essa teoria, Freitas (2003) destaca que se trata do 

estudo da criminalidade a partir de aspectos sociológicos ao invés dos aspectos individuais 

                                                            
13 “A Teoria da Ecologia Humana fundamenta-se em dois conceitos de ciência natural: 1) simbiose, e 2) invasão, 

dominação e sucessão, baseando-se na perspectiva de vida coletiva como um processo adaptativo consistente 
da interação entre meio-ambiente,  população e organização.” (FREITAS, Wagner Cinelli de Paula, 2003, p. 
377). 
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como outrora. A cidade, que possui costumes e tradições, tem o condão de influenciar no 

comportamento dos que nela vivem, sendo capaz de influenciar, inclusive, como fator 

criminógeno. Para os autores do pensamento da Escola de Chicago, existem áreas de 

delinquência nas cidades, sendo que seria necessário a alteração desses espaços para que as 

condutas criminosas minimizassem. É a partir dessas influências que a Teoria do 

Etiquetamento se baseia, já que para a Escola Clássica (determinista como os positivas) a 

prática de crimes dar-se-ia em locais determinados e em grupos determinados, ou seja, as 

gangues e as subculturas daquela época. A seguir serão destacados os fundamentos da Teoria 

do Etiquetamento, para, ao final, contrapor com os direitos juvenis – objeto deste estudo.  

  

 

2.3 A Teoria do Etiquetamento ou Labeling Theory  

  

A base da Teoria do Etiquetamento - elaborada no final dos anos 1950 e início dos 

anos 1960 – encontra-se nos Estados Unidos e deu-se a partir de estudos realizados na Escola 

de Chicago. O pensamento criminológico desenvolvido na Escola de Chicago valoriza o 

aspecto sociológico da criminologia em detrimento dos aspectos médicos, juristas e 

filosóficos. O Departamento de Sociologia da Universidade de Chicago foi fundando em 1892 

por Albion W. Small (1854-1926) 

As conjunturas políticas e econômicas modificaram de tal forma que o poder 

concentraria, naquele momento (meados do século XX), nos Estados Unidos. Houve 

migração de pensadores europeus para os Estados Unidos, que criaram bases filosóficas para 

receberem as ideias de Ferri, Durkheim, Weber e Simmel. Com a industrialização no final do 

século XIX e início do século XX viu-se uma concentração populacional ocorrer aos 

arredores de Nova York, Chicago e Detroid e foram sendo formados guetos, com pessoas que 

falavam idiomas diferentes, possuíam valores diferentes, sendo fonte de estudo da Escola de 

Chicago.  

Conforme ensinamentos de Anitua (2008, p. 410), “a preocupação com o indivíduo e 

com a convivência de vários deles em comunidades e Estados era a principal explicação dada 

pela ciência aos ‘problemas sociais’”. Assim, a Escola de Chicago ocupou-se em estudar tais 

problemas baseando-se na sociologia e na proposição de “soluções para o problema da 

integração e do controle de uma realidade social muito pouco homogênea e conflitiva” 

(ANITUA, 2008, p. 410). 
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A Teoria do Etiquetamento foi formulada pelos integrantes da “Nova Escola de 

Chicago”, que tem, como representantes, Howard Becker, Edwin M. Lemert, Erving 

Goffman, dentre outros. No início dos anos 1960 o contexto americano era marcado “pela 

crise do Estado providência e por diversas formas de radicalização social, política e cultural. 

Os conflitos externos decorrentes da guerra fria e da do Vietnã contribuíram profundamente 

para a generalização de uma onda de cinismo em relação as instituições governamentais (...)” 

(FILHO, 1998, p. 45). Grupos estabeleceram movimentos contrários à situação política da 

época e promoviam movimentos de “contracultura, que deram origem a formas de vida 

coletiva à margem da respeitabilidade dominante (p. ex. o consumo de marijuana, o cultivo de 

determinados estilos de música, a vida dos hippies)” (Filho, 1998, p. 45) e, assim, passaram a 

ser considerados como problemas sociais e fonte de conflitos.  

A Labeling Theory foi influenciada pelo interacionismo simbólico e pela 

etnometodologia, correntes da sociologia americana. O interacionismo simbólico considera 

que a realidade social “é constituída por uma infinidade de interações concretas entre os 

indivíduos, aos quais um processo de tipificação confere um significado que se afasta das 

situações concretas e continua a estender-se através da linguagem” (BARATTA, 2011, p. 87).  

Os autores clássicos do interacionismo simbólico, como Blanco, Haguete, considera a 

Escola de Chicago a inspiração para o interacionismo. No entanto, além dos autores citados 

acima e devido à complexidade de se compreender o surgimento do interacionismo simbólico, 

tem-se que Adam Smith, Thomas Reid, Rousseau e Weber também exerceram influência 

nesse movimento (BLANCO, 1998). 

O interacionismo despontou entre os anos 1930 e 1940 e Herbert Blumer, além de 

nominar tal corrente, escreveu na sua publicação Symbolic Interactionism: Perspective and 

Method as bases de referida teoria e resumiu em três princípios:  

 
A primeira é que o ser humano orienta seus atos em direção às coisas em 
função do que estas significam para ele. A segunda é que o significado 
dessas coisas surge como consequência da interação social que cada qual 
mantém com seu próximo. A terceira é que os significados se manipulam e 
se modificam mediante um processo interpretativo desenvolvido pela pessoa 
ao defrontar-se com as coisas que vai encontrando em seu caminho 
(BLUMER, 1982, p.2). 
 
 

Além do pensamento de Blumer no interacionismo, surge outra vertente liderada por 

Kuhn, que objetiva um interacionismo mais estruturado. Kuhn defendia que a metodologia 



50 

 

deveria ser aplicada de maneira igual em todo campo científico, enquanto Blumer defendia 

que deveria haver uma metodologia diferenciada para estudar o homem. 

Já a etnometodologia, inspirada nos estudos de Alfredo Schutz, entende que a 

sociedade é o produto de uma “construção social, obtida graças a um processo de definição e 

de tipificação por parte dos indivíduos e de grupos diversos” (BARATTA, 2011, p.88). 

Observa-se que o Direito, sobretudo o Penal, comporta-se como aparelho ideológico 

do Estado e pode ser considerado com uma forma simbólica quando se torna capaz de exercer 

controle social. Além disso, propõe uma unicidade de comportamentos, sendo capaz de privar 

as pessoas da sua liberdade. Para o Estado, o Direito é de suma importância, pois legitima 

condutas e possibilita, de forma simbólica, a efetivação de grupos. Pierre Bourdieu (2012, p. 

235), ao discorrer sobre o poder simbólico que o Direito exerce, afirmou que  

 

Nesta luta, o poder judicial, por meio dos veredictos acompanhados de 
sanções que podem consistir em ações de coerção física, tais como retirar a 
vida, a liberdade ou a propriedade, manifesta esse ponto de vista 
transcendente às perspectivas particulares que é visão soberana do Estado, 
detentor do monopólio da violência simbólica (BOURDIEU, 2012, p. 235). 
 

O simbolismo pode ser considerado como uma característica da sociedade, visto que é 

um instrumento para exercício de poder. Como exemplo dos símbolos tem-se que o 

catolicismo, na Idade Média, utilizava o fogo nos tribunais da inquisição remetendo os 

hereges ao inferno. 

Como explicitado acima, o Direito auxilia o Estado ao estabelecer determinadas 

condutas sociais que são aceitas por toda população. A linearidade deste comportamento é 

considerada normal – é o que o Estado espera – e, quando essa linearidade deixa de existir, o 

Direito surge para controlar a situação. No entanto, quem possui comportamento diferente do 

esperado passa a ser estigmatizado, rotulado não só pela sociedade, mas também pelo Estado.  

Ressalta-se, ainda, que a Teoria do Etiquetamento, que passa a focar na reação do 

delito, tem por base o desvio, que é um processo em que um grupo interpreta como desviante 

determinado comportamento e passam a rotular o autor desse desvio e aplicar as penalidades 

impostas em lei. O desvio, para Baratta (2011), não é uma qualidade que se encontre na 

própria conduta, mas na interação entre a pessoa que comete um ato e aqueles que reagem ao 

mesmo. Para Hassemer (2005), a criminalidade não é característica de uma determinada 

conduta, e sim o resultado de um processo de atribuição, de uma estigmatização; a 
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criminalidade é uma etiqueta, a qual é aplicada pela polícia, pelo ministério público e pelo 

tribunal penal, pelas instâncias formais de controle social. 

Balista (2004) salienta que o desvio desponta como saída para os problemas com os 

quais eles se defrontam, no desenvolvimento das suas identidades, no enfrentamento da 

tensão entre dependência e a desejada autonomia. Diante dessas situações, as condutas 

antissociais (mentiras, roubos, fugas, abuso de drogas, abandono escolar, atos de crueldade e 

outros) são respostas defensivas contra a ansiedade, geradas pelos sentimentos de abandono, 

em sujeitos desenvolvidos em situação de risco. 

No entanto, o desvio somente é relevante quando membros de um determinado grupo 

repreendem tal ação. Se houver o desvio, mas não houver reação do grupo é como se a 

conduta desviante fosse considerada normal. Para que alguém possa ser tido como desviante 

deverá possuir características de um transgressor de regras, deverá ser considerado pelo grupo 

como uma pessoa que não segue as regras e ser excluído do grupo. 

Para Lemert (1951), pode-se refletir o desvio sob dois aspectos: o desvio primário e o 

desvio secundário. O desvio primário é caracterizado como sendo a primeira ação delitiva do 

indivíduo, sendo que tal delito poderá ter sido cometido por diversos motivos, como 

econômico e familiar, por exemplo. Em contrapartida, o desvio secundário é aquele que é 

consequência de repetidos delitos, ou seja, quando há reincidência. No desvio secundário 

encontra-se as bases para o processo de etiquetamento, e o delinquente passa a ser tratado 

como desviante. Além disso, o próprio delinquente passa a reagir a etiqueta que lhe foi 

atribuída. Lemert exemplifica o fato dos considerados desviantes terem tendência a fazerem 

tatuagem, estando, portanto, em consonância com o comportamento que é esperado deles. 

Baratta (2002, p.89), ao estudar Lemert e os desvios primário e secundário, assevera 

que: 

 

Lemert desenvolve particularmente esta distinção, de modo a demonstrar 
como a reação social ou a punição de um primeiro comportamento desviante 
tem, frequentemente, a função de um “commitment to deviance”, gerando, 
através de uma mudança da identidade social do indivíduo assim 
estigmatizado, uma tendência a permanecer no papel social no qual a 
estigmatização o introuziu”. (BARATTA, 2002, p. 89) 
 
 

Lemert (1951) afirma que quando há o desvio primário passa a haver expectativa 

social para que novos delitos ocorram. A sociedade acaba por esperar a reincidência. Além 

disso, Lemert observa que os etiquetados tendem a se agrupar e, por consequência, a 

probabilidade de cometimento de novos delitos aumenta de forma significativa.  
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A Teoria do Etiquetamento, conforme entendimento de Becker (2008, p. 28), não 

busca os comportamentos que são considerados desviantes, ao contrário, busca desvendar a 

consequência da estigmatização para o indivíduo. O autor exemplifica a consequência da 

estigmatização no momento em que a pessoa que passa pelo sistema prisional e, após cumprir 

a pena, busca um emprego. Ao buscar o emprego percebe que é rejeitado pela sociedade, que 

não dispõe de oportunidades para viver de forma correta, e é assim que muitos voltam para a 

vida delitiva.  

 Contrapondo-se ao entendimento de Lemert é o pensamento de John Braithwaite. 

Braithwaite (1989), em sua obra Crime, Shame and Reintegration discorre sobre os diferentes 

comportamentos sociais. Ele afirma que o conceito de vergonha é considerado o elemento 

chave para elaboração da sua teoria. Para o autor, a vergonha tem o poder de inibir o 

cometimento de crimes. Isso porque em uma sociedade com maiores relações familiares e 

com a proximidade maior com a população as tendências criminosas diminuem 

significativamente. 

Braithwaite (1989) utiliza a Teoria da vergonha integradora para provocar reflexões. A 

vergonha reintegradora, para o autor, é aquela que “produz vergonha enquanto os laços de 

respeito e amor são mantidos. A reprodução é neutralizada com o perdão, ao invés de 

provocar gradual exclusão do indivíduo14.” A teoria da vergonha reintegradora determina, 

portanto, a possibilidade de punir e de fazer com o que o infrator sinta-se envergonhado, mas 

sem causar danos as relações familiares. A Justiça Restaurativa encontra nesta teoria suporte 

para se desenvolver. Assim, Braithwaite pretende incentivar a resolução alternativa de 

conflitos, bem como fazer com que o autor do dano perceba as consequências de seus atos e a 

sua responsabilidade. Neste modelo apresentado, estariam presentes, além do autor do dano, 

os familiares e a vítima para que cheguem a um acordo, a fim de que o autor do dano não seja 

estigmatizado em seu meio social.  

A vergonha que estigmatiza possui um outro viés.  Ela estigmatiza o mal e o 

criminoso passa a ser rejeitado em sua comunidade. Esta vergonha é a estudada na Labeling 

Theory e na Criminologia Crítica, que propõe o estudo da análise do crime a partir de 

perguntas como “quem é considerado criminoso”. Braithwaite (1989) percebeu que os 

criminosos tendem a perceber a estigmatização e por isso inserem-se, ainda mais, na vida 

delitiva. 

                                                            
14 BRAITHWAITE, John. Crime, Shame and Reintegration, p. 13: “ […] that shames while maintaining bonds of 

respect or love, that sharply terminates disapproval with forgiveness, instead of amplifying deviance by 
progressively casting the deviant out.” 
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A major risk in apprehending the traditional criminal is that the stigmatizing 
process will push him further and further into a criminal self-concept. This is 
the contention of labeling theory. Evidence such as that from the Cambridge 
longitudinal study of delinquency has been interpreted as support for the 
labeling hypothesis. This study showed that boys who were apprehended for 
and convicted of delinquent offenses became more delinquent than boys who 
were equally delinquent to begin with but who escaped apprehension… 
These labeling arguments cannot readily be applied to corporate offenders. 
They are likely to regard themselves as unfairly maligned pillars of 
respectability, and no amount of stigmatization is apt to convince them 
otherwise. […] (BRAITHWHAITE, 1989, p. 54). 
 

 

Jean-Pierre Lebrun (2008), contrapondo às ideias de John Braithwaite, entende que 

não é possível existir vergonha reintegradora. Para ele somente existe a vergonha 

estigmatizante. A afirmação de Lebrun sobre a vergonha reintegradora parte do fato de que o 

autor vê a Justiça Restaurativa propensa ao insucesso, ocasionando, dessa maneira, tendência 

à vingança. Giambernardino (2012, p.13) afirma que “o momento atual se caracteriza por 

famílias que não mais protegem a criança dos traumas inerentes a vida social, mas ‘protegem 

os filhos da sociedade’, contribuindo na fragilização dos mecanismos de limitação a partir de 

um referencial coletivo.”  

Anitua (2008, p. 590), ao analisar a Teoria da Reação Social, dispôs que “o objeto de 

estudo da criminologia deixará desde então de ser o ‘delinquente’ e começará a ser as 

instâncias que ‘criam’ e ‘administram’ a delinquência.” Conforme demonstrado na introdução 

deste estudo, Alessandro Baratta demonstrou que “os criminólogos tradicionais examinavam 

problemas do tipo ‘quem é criminoso’? (...) e os interacionistas, como em geral os autores que 

inspiram no Labeling Theory, se perguntam: ‘quem é definido como desviante?” 

(BARATTA, 2011, p. 88). 

Eugênio Raúl Zaffaroni (2002) percebeu que o etiquetamento dava-se de duas formas: 

uma que recaía sobre as condutas (criminalização primária) e outra que recaía sobre os 

indivíduos (criminalização secundária). Zaffaroni demonstra que em um determinado 

contexto social algumas condutas são definidas como crime, e isso ocorre devido à correlação 

de fatores. Em relação à criminalização secundária, o autor afirma que a penalização dos 

indivíduos infratores não ocorre para todos, uma vez que as cifras negras representam a não 

criminalização de pessoas que cometeram fatos típicos, concluindo que o etiquetamento é 

fruto de uma reação social que recaía sobre determinados grupos. 

Assim, ao se tratar de delito e delinquente no âmbito da Teoria da Reação Social, 

observa-se que o processo que incrimina, que rotula os indivíduos, ocorre em sua grande 
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maioria sobre aqueles que possuem baixo poder aquisitivo. A marginalização, a segregação 

são instrumentos importantes para a manutenção da ordem estatal. A ordem, neste contexto, 

representa a continuidade das complexas relações sociais, tendo a desigualdade papel ímpar 

na manutenção do poder da classe dominante. Os marginalizados recebem o rótulo de 

desviantes devido a critérios impostos pelos detentores de poder. Quanto mais marginalizado 

na sociedade menor é a chance de não se enquadrar em tipo penal. Quanto maior o poder 

aquisitivo, maior as chances de não sofrerem as consequências pelo cometimento de crimes. 

Quem rotula os indivíduos considerados desviantes é a Justiça Criminal, bem como o 

Ministério Público e a polícia, considerados como aparelhos repressores de Estado, segundo 

estudos de Althusser.   

Hassemer (2005, p. 100) demonstra que não somente os aparelhos repressivos do 

Estado é que rotulam os delinquentes. Ele afirma que existem outros agentes sociais como a 

família e a escola, por exemplo e que nestes locais percebe-se a rotulação quando há um filho 

rebelde, ou quando na escola determinado aluno é demasiadamente repreendido pelo 

professor. Os estigmas são criados e o controle social passa a ser exercido de forma mais 

severa. 

Erving Goffman, em Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada, 

contribuiu para a construção da Labeling Theory utilizando-se de teorias da psiquiatria e da 

psicologia social para conceituar estigma. Não é possível proceder à análise da estigmatização 

sem que se proceda à análise estrutural da sociedade, sendo que as interações sociais 

determinam comportamentos a serem seguidos e tornam esses comportamentos como algo 

normal, padrão. Goffman afirma que o termo estigma foi criado pelos gregos, que marcavam 

as pessoas, a fim de que a população identificasse que tal pessoa era diferente das outras, e, 

nas palavras do autor “procurava evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o 

status moral de quem os apresentava” (GOFFMAN, 1988, p.11). 

Goffman (1988, p.11/12) analisa que “a sociedade estabelece os meios de categorizar 

as pessoas e o total de atributos considerados como comuns e naturais para os membros de 

cada uma dessas categorias.” O autor afirma ainda que “um estigma é, então, na realidade, um 

tipo especial de relação entre atributo e estereótipo, embora eu proponha a modificação desse 

conceito, em parte porque há importantes atributos que em quase toda a nossa sociedade 

levam ao descrédito” (1988, p. 13). 

Os estigmatizados, tratados como portadores de doenças, ficavam à margem da 

sociedade, impossibilitados de desenvolverem-se e tornarem-se normais novamente. Para o 

autor, os normais é que categorizavam os anormais, e essa estigmatização decorria do fato de 
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acreditarem que os rotulados não eram seres verdadeiramente humanos. Nos estudos de 

Goffman, os estigmatizados poderiam ser o cego, o deficiente físico, os portadores de 

doenças, bem como o criminoso, ou seja, aquele que possui condutas desviantes dentro de um 

grupo. Para o autor  

 

Em vários grupos e comunidades muito unidos, há exemplos de um membro 
que se desvia, quer em atos, quer em atributos que possui, ou em ambos, e, 
em consequência, passa a desempenhar um papel especial, tornando-se um 
símbolo do grupo e alguém que desempenha certas funções cômicas, ao 
mesmo tempo que lhe é negado o respeito que merecem outros membros 
maduros (GOFFMAN, 1988, p. 152). 

   

Baratta (2011, p. 86) afirma que a compreensão exata do Labeling Approach não é 

possível sem que se entenda  

 

a ação do sistema penal,que a define e reage  contra ela, começando pelas 
normas abstratas até a ação das instâncias oficiais (polícia, juízes, 
instituições penitenciárias que as aplicam), e que, por isso, o status social de 
delinqüente pressupõe, necessariamente, o efeito da atividade de instâncias 
oficiais de controle social da delinqüência, enquanto não adquire esse status 
aquele que, apesar de ter realizado o mesmo comportamento punível, não é 
alcançado, todavia, pela ação daquelas instâncias (BARATTA, 2011, p. 86). 

  

Assim, entende-se que se duas pessoas cometem a mesma infração penal e apenas uma 

sofre a ação das instâncias oficiais, apenas essa é estigmatizada pela sociedade e tratada como 

delinquente. A outra pessoa que cometeu o mesmo injusto penal, mas que não sofreu a ação 

da polícia, por exemplo, passa a ser indiferente para a sociedade, ou seja, é considerada 

normal para a sociedade. 

Portanto, percebe-se que o etiquetamento é consequência da estrutura social que 

insiste na manutenção das desigualdades, privilegiando sempre fatores econômicos e o Estado 

possui importância ímpar neste processo de rotulação, visto que é ele que define e atua no 

combate das condutas consideradas criminosas. 

 

 

2.4  Aplicabilidade da Teoria do Etiquetamento no contexto brasileiro  

 

A Teoria do Etiquetamento parte da forma com que determinado grupo social julga 

uma conduta considerada desviante. Nota-se que há seletividade no processo de 
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criminalização, já que “nem todas as condutas são passíveis de ser abstratamente previstas e 

nem todos os infratores podem ser individualmente criminalizados” (FILHO, 1998, p. 180). 

Com isso, o tratamento igualitário pregado pelo paradigma tradicional dá ensejo a um 

tratamento seletivo.  

O cárcere pode ser considerado uma forma de exclusão dos estigmatizados e é 

considerado um símbolo no que se refere ao exercício do poder estatal sob o sujeito. De um 

modo geral, no Brasil, as penitenciárias são formadas, em grande parte, por pessoas advindas 

de classe social menos favorecida. Não se percebe número expressivo de presos advindos de 

classe dominante.  

O Instituto Avante realizou pesquisa em 2012 a fim de traçar o perfil da população 

carcerária, sendo que constatou-se que mais de 50% dos presos possuem baixa escolaridade, 

sendo que possuem ensino fundamental incompleto e que mais de 60% são negros e pardos e 

possuem baixo poder aquisitivo. A pesquisa realizada em 2012 demonstra a manutenção do 

perfil dos presidiários, uma vez que Veronese, em pesquisa realizada em 1997, concluiu que 

95% dos presos são pobres e 90% não possuem primeiro grau. Andrade (2003, p.49), ao 

refletir sobre a lógica pela qual as prisões são realizadas, conclui que a afirmação popular de 

que a “prisão é feita para os três pês: o preto, o pobre e a prostituta” está correta, pois, na 

realidade, é o que acontece. Andrade demonstra que  

 

numa das maiores contribuições da Criminologia da Reação Social e crítica: 
a revelação da lógica da seletividade como lógica estrutural de 
operacionalização do sistema penal, o qual representa a fundamentação 
científica de uma evidência empírica viabilizada pela clientela da prisão: a 
da “regularidade” a que obedecem a criminalização e o etiquetamento dos 
estratos sociais mais pobres da sociedade. Evidência, por sua vez, há muito 
vocalizada pelo senso comum no popular adágio de que “a prisão é para os 
três pés: o preto, o pobre e a prostituta  (ANDRADE, 2002, p. 49,  grifo 
nosso). 

 

 A prisão do condenado objetiva a punição do mesmo, bem como a ressocialização do 

indivíduo, a fim de que seja possível o seu retorno ao convívio social. No entanto, a realidade 

das prisões do Brasil não deixa margem para que a população acredite que seja realmente 

possível de acontecer. O que ocorre é que estes ambientes não dispõem de estrutura suficiente 

para abrigarem os “excluídos da sociedade”.  

A pena criminal não consegue alcançar o seu objetivo primordial de recuperar os 

delinquentes, ao contrário, a realidade das prisões acaba por proporcionar um elevado grau de 

reincidência, conforme dados apresentados pelo Informe Regional de Desenvolvimento 
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Humano (2013-2014) do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

sendo que o Brasil possui 47% de presos que reingressam no crime.  

Loic Wacquant (2001) faz uma reflexão acerca da realidade das prisões brasileiras. Ele 

constata que a superlotação das celas, aliado à pequena dimensão das mesmas, faz com que os 

detentos vivam em condições de miserabilidade, sendo que a violência dentro das prisões e a 

perpetuação de doenças contagiosas como o HIV e tuberculose elevam os excluídos a uma 

condição de subumanos. 

No Estado Democrático de Direito tem-se a caracterização do “inimigo”. O inimigo – 

considerado aquele que é punido e excluído da sociedade – perde os seus direitos de cidadão 

(ainda que garantidos constitucionalmente), perde a dignidade do homem, perde a capacidade 

de ser considerado alguém na sociedade. Esse inimigo passa a ser visto como um indigente, 

como nocivo à sociedade e às vezes como inexistente.  

A atuação punitiva do Estado é intensificada com o neoliberalismo, O modelo 

neoliberal preconizava a redução das funções estatais, e, acreditava-se que as desigualdades 

seriam reduzidas, no entanto, o neoliberalismo intensificou o controle penal e, a partir deste 

momento, houve encarceramento em massa. Dados de Departamento Penitenciário Nacional 

(DEPEN) demonstram que a população carcerária cresceu mais de 100% nos últimos anos e 

pesquisa realizada em 2014 pelo Conselho Nacional de Justiça15 (CNJ) constatou que o Brasil 

ocupa o 3º lugar no ranking de maior população carcerária do mundo. 

 A seletividade neste processo ocorre pelo fato de que não sendo possível criminalizar 

todos os autores das condutas criminosas, a criminalização ocorre principalmente nos locais 

onde existem pessoas consideradas esteriotipadas, estigmatizadas como delinquentes. 

Normalmente essas pessoas (etiquetadas) estão entre as classes sociais que dispõem de baixo 

poder aquisitivo. Bissoli Filho (1998, p. 181) afirma que essa seletividade ocorre devido à 

ação da polícia, seja militar, civil ou federal, que busca nas periferias e nos locais 

considerados por eles como frequentados por delinquentes, o possível autor de determinado 

crime.  

No entanto, Andrade (2003, p. 50) demonstra que as cifras negras da criminalidade - 

os crimes de colarinho branco, por exemplo, ou seja, efetuados por pessoas que possuem 

elevado padrão social - fazem com que as estatísticas criminais não sejam reais. Isso porque 

muitas vezes esses crimes não são conhecidos, ou, se conhecidos, são arquivados pelo alto 

poder que esses criminosos possuem. Andrade (2003, p.51) afirma ainda que a “seletividade 

                                                            
15  Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf>. 

Acesso em: 18 jan. 2015. Os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar no ranking, seguido da China. 
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do sistema penal (maioria criminal, especialmente das classes altas, regularmente impune – 

minoria pobre regularmente criminalizada) se deve, fundamentalmente, a duas variáveis 

estruturais”.  

A autora destaca a primeira variável a partir da constatação de que o sistema penal não 

possui capacidade estrutural para punir todos os crimes, visto que o sistema se tornaria ainda 

mais caótico, provocando uma “catástrofe social”. Com isso, Andrade (2003) demonstra que a 

regra do sistema penal é a impunidade e não a criminalização. A segunda questão considerada 

por Andrade é a seletividade que o sistema penal proporciona. Para ela, a seleção dos 

criminosos ocorre a partir da sua condição social e não “pela incriminação igualitária de 

condutas objetiva e subjetivamente consideradas em relação ao fato-crime, conforme 

preconiza a Dogmática Penal”.  

Peter Alexis Albretcht (2010, p. 54), ao estudar o etiquetamento social, conclui que o 

rotulado deve satisfazer determinados critérios como pertencimento à classe social baixa, o 

comportamento social e o modo de vestir, e, assim, estaria enquadrado nas condições 

extrapenais criadas pela Polícia Judiciária.  

A seletividade também encontra amparo no senso comum. Baratta (2011) ensina que 

não é apenas o fato de violar uma norma para um indivíduo ser considerado desviante. O fato 

de “infringir a routine” não o caracteriza como desviante, como rotulado. Para que isso ocorra 

deve-se haver uma reação social acerca da conduta praticada. Para ele, as condições gerais da 

definição do desvio dentro do senso comum – responsabilidade moral e reação social – são:    

“1) um comportamento que infrinja a routine, distanciando-se dos modelos de normas 

estabelecidas; 2) um autor que, se tivesse querido podia ter agido diversamente, ou seja, de 

acordo com as normas; 3) um autor que sabia o que estava fazendo” (BARATTA, 2011, p. 

97).  

O Direito Penal é visto pelo Estado como a solução para a criminalidade, no entanto, 

embora este mesmo Estado Democrático de Direito busque garantir os direitos preconizados 

na Constituição Federal, verifica-se há violação de direitos fundamentais, como, por exemplo, 

o respeito a integridade física e moral. Nilo Batista (1990, p. 125) afirmou que  

 

vestígios desse sistema, signo de uma formação social autoritária e 
estamental, encontam-se ainda hoje nas práticas penais (dis?) funcionais das 
torturas, espancamentos e mortes com as quais grupos marginalizados, 
pobres e negros costumam ser tratados por agências executivas do sistema 
penal ou por determinação de novos ‘senhores’ (BATISTA, 1990, p.125). 
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 Em 2009, por exemplo, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, 

elaborou relatório sobre o caos penitenciário no Espírito Santo, relativo à Casa de Custódia 

em Viana demonstrou-se que: 

 

O estado de deterioração dos edifícios é digno de nota. Como não há 
qualquer controle sobre os presos, partes dos pavilhões, em sucessivos 
períodos, foram sendo destruídas. Não há luz elétrica. Não há chuveiros. A 
água é fornecida somente ao final do dia. Durante a noite, os pavilhões são 
iluminados com holofotes direcionados das muralhas. O estado de higiene é 
de causar nojo. Colônias de moscas, mosquitos, insetos e ratos são 
visualizáveis por quaisquer visitantes. Restos de alimentos são encontráveis 
em meio ao pátio. Larvas foram fotografadas em várias áreas do presídio 
(CNPCP, 2009, p. 2). 
 

Vê-se que no Direito Penal o infrator é visto como inimigo da sociedade e é 

selecionado dentro de um grupo considerado desviante, no entanto, este “inimigo” é um 

cidadão e por isso, merece o respeito aos seus direitos. Andrade (2003) afirma que o conceito 

de cidadania vai além do direito ao voto e pode ser considerado como uma busca pela 

igualdade a fim de que os direitos fundamentais possam, de fato, serem concretizados. 

Os efeitos provocados pelo etiquetamento são graves e, conforme estudos realizados 

pelo sociólogo americano Williams D. Payne (1973), as etiquetas negativas podem ser 

consideradas prisões. Isso porque em sua obra Etiquetas negativas: corredores e prisões, ele 

demonstra que as prisões fazem com que a pessoa seja vista como desviado e possibilita a 

perpetuação da conduta por ter sido considerado excluído, e em relação aos corredores, o 

autor faz referência ao início de uma carreira desviante, que vai desencadear em uma nova 

posição do indivíduo frente à sociedade. Para o autor, as etiquetas positivas como “de 

inteligente”, “trabalhador”, “esforçado” e “dedicado”, atribuídas a uma pessoa, modifica a 

forma com que é vista em seu meio social. Já a etiqueta negativa, que intitula uma pessoa 

como “delinquente”, “ladrão”, “viciado”, “ex-presidiário”, faz com que as pessoas que 

recebam tal etiqueta fiquem à margem da sociedade, com dificuldade de reintegração, pois as 

suas condutas são consideradas reprováveis.  

 Bissoli Filho (1998, p. 184) afirma que “o caráter paradoxal de uma etiqueta faz com 

que o indivíduo perca a sua identidade (restando invisível para si próprio) e adquira outra 

identidade (aquela imposta pela etiqueta), tornando-se, em relação a esta mais visível ao 

grupo”. O autor ainda assegura que as etiquetas criadas acabam por aprisionar uma 

determinada categoria de pessoas e passa haver a criação de subgrupos ou subculturas que se 
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formam buscando-se a autoproteção, já que são vistos pela sociedade como “inimigos do 

sistema”.   

A rotulação é uma prática rotineira no Brasil e é decorrente da forma com que o 

Direito Penal vem sendo aplicado. O Direito Penal, assimilado como uma forma de controle 

social pelo Estado, é aplicado de formas distintas conforme a classe social e os estigmas 

atribuídos a determinados grupos sociais, em sua maioria, aos grupos menos favorecidos 

economicamente. O discurso oficial do Direito Penal não se assemelha com o discurso real 

que se vê na atualidade. O discurso oficial pautado na igualdade na aplicação das normas não 

acontece na realidade. O que ocorre atualmente é a superlotação das prisões que, em sua 

maioria, são habitados pelos “três pês: os pretos, os pobres e as prostitutas”, como dito por 

Andrade (2003).  

A lógica da modernidade influenciou na determinação dos rotulados, visto que se 

estabeleceu uma uniformidade e padronização de condutas, e quem se desvia destes preceitos 

deve ser deixado à margem da sociedade, não são dignos de conviverem e participarem da 

sociedade, devendo ser considerados inimigos e tratados como tal. Assim, a função do 

cárcere, “a correção”, conforme preconiza Foucault, fica impossível de ocorrer. Isso porque 

para que haja a ressocialização, deve, antes de tudo, haver um ambiente com condições para 

tanto, sendo garantidos os direitos constitucionais de proteção à integridade física e moral, 

além dos direitos elencados na Lei de Execuções Penais, devendo ser garantidos alimentação, 

assistência à saúde, à educação, dentre outros.  

Dados do CNJ16 (Conselho Nacional de Justiça) demonstram que em 2014 a 

população carcerária brasileira contava com 711.463 presos, sendo que o índice de 

reincidência no mesmo período é de 47% e o Brasil está 16º lugar do ranking dos países mais 

violentos do mundo, conforme pesquisa realizada pelo Instituto Avante. 

 Assim, é importante que haja o rompimento com o discurso do Direito Penal da forma 

como está sendo utilizado na atualidade (superlotação dos presídios e o índice de reincidência 

aumentando cada vez mais) que, como dito, é consequência do discurso da modernidade e 

com a lógica de exclusão perpetuada pela norma. 

Como essa pesquisa objetiva a reflexão sobre a punição a atos infracionais cometidos 

por adolescentes, insta ressaltar, desde já, que através da realização de pesquisa em Montes 

Claros/MG, verificou-se que há uma crise instaurada no processo de aplicação de atos 

infracionais, conforme será verificado no próximo capítulo. O estudo em tela contará com a 

                                                            
16 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf>. 

Acesso em: 04 dez. 2014. 
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análise do contexto do direito penal juvenil a partir do enfoque da reação social, observando-

se a atuação estatal a partir da Justiça Penal Juvenil.                                                        
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3   POLÍTICAS SOCIOEDUCATIVAS E RESSOCIALIZAÇÃO DE ADOLESCENTES 

EM CONFLITO COM A LEI 

 

 

3.1 Ato Infracional e Direito Penal Juvenil   

 

As discussões anteriores foram necessárias para o debate central deste estudo. O capítulo 

em questão busca demonstrar a forma com que a medida socioeducativa de internação é aplicada 

na cidade de Montes Claros/MG. Para tanto, serão apresentados os resultados da empiria através 

dos dados coletados por meio de pesquisa documental realizada na Vara de Infância e Juventude 

da cidade de Montes Claros/MG, bem como das visitas realizadas ao Centro de Internação Nossa 

Senhora Aparecida (CSENSA). Além disso, será demonstrado o contexto nacional, utilizando-se 

dados secundários, a fim de comparar com os dados da cidade de Montes Claros/MG. Ao final, os 

dados apresentados serão relacionados à Teoria do Etiquetamento, a fim de verificar se tal teoria 

se aplica nas questões atinentes aos adolescentes em conflito coma lei. 

 Porém, antes de apresentar os dados supra mencionados, é preciso estudar a definição 

de ato infracional e a sua natureza jurídica, bem como a forma com que se dá o procedimento 

para se chegar à efetiva internação dos adolescentes em conflito com a lei. Em seguida, será 

destacado o papel que a família exerce no processo da aplicação da medida de internação 

para, em seguida, enfatizar o contexto regional.  

O ato infracional, conforme disposto no artigo 103 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente, é “a conduta descrita como crime ou contravenção penal”. O princípio da 

Legalidade é o princípio norteador dos atos infracionais, isso porque a conduta do adolescente 

será considerada ato infracional se estiver em consonância com as infrações penais. 

 Dessa forma, além do princípio da legalidade deve ser observada a tipicidade da 

conduta, sendo que o ato infracional somente existirá se houver correspondência entre o que 

está descrito na norma penal e a ação do adolescente.  

Saraiva (2013, p.91) demonstra que a conduta, além de típica, deverá ser antijurídica, 

sendo que “não tenha sido praticada sob o pálio de quaisquer das justificadoras legais, as causas 

excludentes da ilicitude previstas no art. 2317 do Código Penal.” A culpabilidade é também 

outro elemento necessário para considerar o ato infracional. A culpabilidade permite que sejam 

                                                            
17 Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984). I - em estado 

de necessidade; (Incluído pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984); II - em legítima defesa;(Incluído pela Lei nº 7.209, de 
11.7.1984); III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. (Incluído pela Lei nº 
7.209, de 11.7.1984). 
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estabelecidas conexões entre a ação e o sujeito e, através dela, permite-se a análise da culpa em 

seu caráter individual para que possa ser determinada a melhor medida a ser aplicada. 

O modelo adotado pelo ECA em relação à prática de atos infracionais é o da 

responsabilidade. Assim, devem responder por suas ações na medida da culpabilidade, uma vez 

que possuíam capacidade e liberdade para escolher se cometeriam algum ilícito e também 

deverá ser verificado o grau de participação no cometimento desses ilícitos (SPOSATO, 2011). 

Conforme ensinamento de Sposato (2011, p. 49), “adotou-se portanto técnica de 

tipificação delegada, pois tudo o que é considerado crime para o adulto também é em igual 

medida considerado para o adolescente.”   

A diferenciação que se faz entre crime e ato infracional não se refere apenas à 

nomenclatura utilizada, ou em relação às consequências jurídicas cominadas. Antes de tudo 

deve ser observado o objetivo do ato infracional e da pena. O ato infracional possui um 

caráter sócio-pedagógico, ao passo que as penas, conforme dispõe Ramidoff (2005, p. 69)  

 

[...] destinam-se unitariamente à retribuição (tempo), prevenção (geral, 
específica, negativa, simbólica) e, agora, a evitar a dessocialização – haja 
vista que a reeducação, ressoacialização e reintegração foram finalidades já 
há muito tempo abandonadas, ‘esquecidas’ (RAMIDOFF, 2005, p.69). 

  

É importante destacar que o ato infracional pode ser cometido por crianças e por 

adolescentes, no entanto, o que os diferencia, reside nas consequências que esses atos terão.  

As crianças são consideradas aquelas com até 12 anos incompletos e adolescentes 

aqueles que tiverem entre 12 e 18 anos, conforme dispõe o artigo 2º do ECA. O fator idade é 

determinante para diferenciar crianças e adolescentes. O ECA adotou o critério cronológico 

absoluto, desvinculando de critérios biológicos ou psíquicos. A consequência dos atos 

infracionais cometidos por crianças é o encaminhamento ao Conselho Tutelar e aplicação das 

medidas contidas no artigo 101 do ECA, havendo intervenção administrativa no seio familiar, 

submetendo os pais e os responsáveis legais a restrições e penas impostas pela Justiça 

(AMARAL;SILVA, 2006, p.54).  

A Lei 12.010/200918 modificou a forma de se aplicar a medida de acolhimento 

institucional. Antes era o próprio Conselho Tutelar que aplicava todas as medidas constantes 

                                                            
18 A Lei 12.010/1999 “dispõe sobre adoção; altera as Leis nos 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança 

e do Adolescente, 8.560, de 29 de dezembro de 1992; revoga dispositivos da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 - Código Civil, e da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943; e dá outras providências.” Essa lei suavizou expressões anteriormente utilizadas de 
forma pejorativa como “delinquente”, “menor”, bem como substituiu a expressão “pátrio poder” por “poder 
familiar”. 
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do artigo 101 do ECA, do inciso I ao VII, e, após a vigência da lei 12.010/2009, as medidas 

protetivas de acolhimento institucional e familiar somente poderão ser determinadas pela 

autoridade judiciária, e não mais pelo Conselho Tutelar. 

 Rossato et al (2012, p.315) ensina que as medidas protetivas são “ações ou programas 

de caráter assistencial, aplicadas isolada ou cumulativamente, quando a criança ou 

adolescente estiver em situação de risco, ou quando da prática de ato infracional.” 

O artigo 98 do ECA regula as medidas protetivas 

 
 
As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre que 
os direitos reconhecidos nesta Lei foram ameaçados ou violados: I. Por ação 
ou omissão da sociedade ou do Estado; II. Por falta, omissão ou abuso dos 
pais ou responsável; III. Em razão de sua conduta. 

 

Com o disposto no artigo 98 em comento, vê-se claramente a ruptura com a Teoria da 

Situação Irregular, já que se responsabiliza não somente as crianças e adolescentes, mas 

também a sociedade, autoridades públicas, bem como a família, que devem garantir os 

direitos reconhecidos.  

Com a necessidade de responsabilização, o adolescente, ao cometer um ato 

infracional, é submetido às medidas socioeducativas. Cada medida possui uma abrangência 

pedagógica, determinando a maior ou menor intervenção do Estado. O artigo 112 do ECA 

elenca as medidas que poderão ser aplicadas aos adolescentes verificada a prática do ato 

infracional: 

 

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente 
poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I - advertência; 
II - obrigação de reparar o dano; 
III - prestação de serviços à comunidade; 
IV - liberdade assistida; 
V - inserção em regime de semi-liberdade; 
VI - internação em estabelecimento educacional; 
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI. 

 

Devido a omissão do ECA quanto a conceituação e execução das medidas 

socioeducativas, foi promulgada a Lei 12.594/2012, que instituiu o Sistema Nacional de 

Atendimento Socioeducativo (SINASE), que objetivou suprir falhas do ECA, sendo que o 

SINASE é “o conjunto ordenado de princípios, regras e critérios que envolvem a execução de 

medidas socioeducativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e 
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municipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de atendimento a 

adolescente em conflito com a lei.” Referida lei é voltada para a “responsabilização e 

integração social do adolescente e a garantia dos seus direitos individuais e sociais [...]”. No 

entanto, a conceituação de medida socioeducativa continuou falha, sendo que a referida lei 

considerou como medida socioeducativa “as previstas no art. 112 da Lei no 8.069, de 13 de 

julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) [...]” (BRASIL, 2012, p. 1). 

 O parágrafo primeiro do artigo 112 do ECA assevera que “A medida aplicada ao 

adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da 

infração”, sendo que a advertência, medida mais branda, consistirá na repreensão verbal do 

adolescente. Já a obrigação de reparar o dano objetiva a “compensação da vítima, por meio da 

restituição do bem, do ressarcimento ou de outras formas”, conforme ensina Sposato (2006, 

p.120). A medida de prestação de serviço a comunidade é aquela em que o adolescente deverá 

realizar atividades gratuitas e de interesse geral, observando as suas aptidões. Já a liberdade 

assistida é aquela em que o adolescente permanece com a sua família, mas recebe 

acompanhamento periódico de pessoa capacitada para o caso. 

 A semiliberdade19 e a internação são as medidas socioeducativas que tem o condão de 

privar o adolescente de sua liberdade. A medida de semiliberdade é restritiva de direitos, 

porém não há perda total do direito de ir e vir. 

A medida socioeducativa de internação é considerada a medida mais severa contida no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. A natureza jurídica da medida socioeducativa de 

internação, conforme dispõe Saraiva (2005, p.98) “se constitui em sancionamento estatal, 

limitador da liberdade do indivíduo [...]”.  

Liberati (2003) entende que a natureza da internação pode ser considerada como 

sancionatória e retributiva. Observa-se que a natureza jurídica da medida socioeducativa é 

penal, já que em sua perspectiva estrutural não difere das penas. Como estudado acima, a 

diferença primordial entre pena e medida socioeducativa é o fator idade. 

 Mário Volpi (2006, p. 15), em seu estudo sobre as medidas socioeducativas afirma 

que: “As medidas socioeducativas comportam aspectos de natureza coercitiva, uma vez que 

são punitivas aos infratores, e aspectos educativos no sentido de proteção integral e 

oportunização, e do acesso à formação e informação”.  

 Assim, ultrapassada a questão atinente ao conceito e natureza jurídica do ato 

                                                            
19 A medida socioeducativa de Semiliberdade não é aplicada em Montes Claros/MG, uma vez que a cidade não 

dispõe de local adequado para efetivação dessa medida. A semiliberdade permite ao adolescente realizar 
atividades externas como da “essência da medida” e após, voltam para a unidade. 
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infracional passa-se a estudar o processo relativo a apuração do ato infracional, demonstrando 

as responsabilidades atinentes aos envolvidos, quais sejam, o Ministério Público, Vara da 

Infância e Juventude (VIJ), representado pelo Magistrado, bem como o Centro de Internação, 

órgão responsável pela execução da medida socioeducativa de internação, além da família do 

adolescente em conflito com a lei. 

 

 

3.2 Da apuração do ato infracional às casas de internação 

 

Os adolescentes, ao cometerem os atos tipificados no artigo 122 do ECA, ou seja, atos 

infracionais praticados mediante ameaça ou violência à pessoa, reiteração no cometimento de 

outras infrações graves ou descumprimento reiterado de medidas anteriormente impostas 

poderão submeter-se à medida de internação. 

O tempo máximo de permanência do adolescente em centros de internação é de três 

anos. No entanto, existem internações provisórias que possuem prazo máximo de 45 dias e 

são decretadas pelo magistrado no processo de conhecimento, antes da sentença, conforme 

artigo 108 do ECA:  

 

Art. 108: A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo 
máximo de quarenta e cinco dias. 
Parágrafo único. A decisão deverá ser fundamentada e basear-se em indícios 
suficientes de autoria e materialidade, demonstrada a necessidade imperiosa 
da medida. 
 

A medida de internação restringe a liberdade do adolescente, visando a sua 

ressocialização e a intervenção estatal atinge aqui o seu ápice, pois este assume a 

responsabilidade pela preservação da integridade física destes adolescentes (privados de 

liberdade), bem como possui o dever de cumprir o disposto no artigo 94 do ECA. É dessa 

forma que ocorre a institucionalização do adolescente em conflito com a lei. O Estado deve 

atuar junto ao adolescente, porém respeitando a sua condição de pessoa em desenvolvimento 

– e incentivando a cidadania.  

No capítulo I deste trabalho, as nuances que envolvem a cidadania foram trabalhadas e 

cumpre relembrar que, conforme demonstrado, a cidadania é uma das formas de inclusão 

social. A atuação do Estado não ocorre de forma isolada, necessitando do envolvimento da 

família e da sociedade para que o adolescente consiga retornar à vida social e familiar. O 
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Estado é responsável pelas medidas socioeducativas de semiliberdade e de internação, sendo 

que o município se responsabiliza pelas demais. 

O Código de Menores de 1927, bem como o Código de 1957 utilizavam a internação 

para punição/repressão do adolescente que cometia ato infracional, no entanto, foram muitos 

os relatos de agressão e tortura à época dessas legislações menoristas. Em 1964 foi 

implementada a Política Nacional de Bem- Estar do Menor, que tinha como órgão executor a 

Fundação para o Bem Estar do Menor (FEBEM). Nesse momento acreditou-se que os direitos 

juvenis fossem ser devidamente respeitados, no entanto, o que se viu foi um cenário de 

repressão, agressão e rebeliões dentro dessas instituições. 

 

A Fundação para o Bem Estar do Menor (FEBEM) completou 3 décadas de 
existência, somando incontáveis denúncias de espancamentos e maus-tratos 
em suas unidades. Segundo entidades como o MNDH, cerca de 10 mil 
internos foram vítimas de torturas nas dependências da instituição. Para eles, 
a FEBEM, que tem sob sua responsabilidade cerca de 7 mil jovens, é um 
passaporte ou para o sistema penitenciário ou para o cemitério. 20 
 
 

Com a promulgação do ECA em 1990 pensou-se que os resquícios deixados pelas 

legislações menoristas anteriores seriam dizimados, no entanto, apesar do ECA percebe-se 

que as normas contidas na Lei 8069/1990 não são devidamente respeitadas, havendo, ainda, 

irregularidades na aplicação de referida lei, bem como estigmatização na imposição das 

medidas socioeducativas, conforme demonstra Sposato (2011, p. 12)  

 
 
Vale dizer que a imposição de uma medida socioeducativa não pode 
fundamentar-se em condições pessoais dos adolescentes, tal como a falta de 
respaldo familiar, a baixa escolarização, a presença de algum sofrimento 
psíquico, entre outras circunstâncias que não traduzem a prática de um ilícito 
penal, e que denotam, sobretudo, a ausência de uma política de atenção à 
adolescência e juventude em suas necessidades (SPOSATO, 2011, p.12). 
 

 
Teoricamente, o Estado deveria (deve) ser exemplo na atuação relativa à aplicação das 

medidas socioeducativas, já que pretende, com a internação, ressocializar os adolescentes que 

cometeram atos infracionais, mas, Volpi (2001, p.39) faz um questionamento no sentido de 

que não é possível explicar a um adolescente o que não se deve fazer (como violar o direito de 

outrem) sendo que ele (o Estado) está violando o direito deste adolescente, quando não 

garante, de forma adequada, os direitos que possuem (ambiente adequado, por exemplo).  

                                                            
20 Disponível em: <http://www.mst.org.br/febem/>. Acesso em: 03 nov. 2014. 



68 

 

Dessa forma, o Estado deverá, além de financiar os estabelecimentos de internação, 

criar condições para que estes estabelecimentos consigam ressocializar os adolescentes, em 

observância ao disposto no artigo 94 do Estatuto. O Estado deverá zelar pelas garantias 

processuais do adolescente, bem como respeitar o princípio da legalidade para aplicação da 

medida de internação, não podendo utilizar tal medida de forma arbitrária.Buscar-se-á neste 

momento, demonstrar como se dá a aplicação da medida socioeducativa de internação.  

A apuração do ato infracional se dá com a representação do Ministério Público (MP), 

que deverá descrever o ato cometido, o enquadramento e arrolar testemunhas, sendo que 

deverá manifestar sobre a necessidade ou não de internação. 

 A representação do MP deverá ser encaminhada à Vara de Infância e da Juventude 

(VIJ). Na VIJ o juiz, após recebimento da representação, designará Audiência de 

Apresentação do Adolescente, que deverá estar acompanhado do seu representante legal. É 

nessa audiência que o magistrado colherá informações para subsidiar sua decisão, inclusive 

com a oitiva do representante legal, para que compreenda o universo do adolescente. Ressalta-

se que se o adolescente não houver constituído advogado, deverá o magistrado nomear 

defensor na oportunidade. 

Ao final da audiência de apresentação, o magistrado poderá trilhar dois caminhos: 

Conceder remissão, após ouvir o MP ou designar audiência em continuação, determinando a 

tomada das providências necessárias à sua realização.  

A remissão, conforme artigo 188 do ECA, pode ser considerada como uma forma de 

extinção ou suspensão do processo: “ A remissão, como forma de extinção ou suspensão do 

processo, poderá ser aplicada em qualquer fase do procedimento, antes da sentença”. 

Como o estudo é voltado para aplicação da medida de internação, considerar-se-á o 

procedimento relativo a aplicação dessa medida em comento. O magistrado designará 

audiência em continuação, momento em que a parte será intimada para apresentar defesa. 

Nessa audiência é que o magistrado finalmente conseguirá reunir os elementos necessários 

para julgamento do processo. A audiência em continuação dar-se-á do seguinte modo: 

 

a) Oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e defesa, observando-se o 
regramento previsto na legislação processual penal. 
b) Será juntado, caso tenha sido determinado quando do recebimento da 
representação, relatório da equipe interprofissional, que fornecerá subsídios 
sobre a situação do adolescente, bem como sobre outros aspectos referentes 
à sua vida social e familiar, tais como: família, comunidade em que se 
encontra inserido, entre outros. 
c) Serão apresentadas alegações finais orais pelo promotor de Justiça e 
defensor, as quais poderão ser substituídas por memoriais escritos, quando a 
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sua apresentação imediata não for possível, principalmente pela 
complexidade da matéria tratada. 
d) Proferir sentença. 21 
 
 

O juiz, ao proceder a sentença de aceitação da representação – considerando ter 

sido comprovada a autoria e materialidade da infração – determinará a medida a ser 

aplicada e designará audiência admonitória para que se inicie o cumprimento da medida e 

dê ciência ao adolescente das regras para a medida e as consequências em caso de 

descumprimento.  

A fase de execução da medida será desenvolvida em autos próprios, devendo constar a 

guia de execução da medida, que constará os dados do processo e da sentença, enquadramento 

do ato infracional, documentação do adolescente, bem como certidão dos atos infracionais. 

Após o recebimento da execução, será solicitado o Plano Individual de Atendimento22 (PIA). 

No PIA deverá constar a identificação do adolescente, contato familiar, objetivos a serem 

alcançados com o adolescente, monitor responsável pelo mesmo durante o cumprimento da 

medida e este Plano deverá ser encaminhado a VIJ em quinze dias.  

O PIA é um instrumento relevante para que a aplicação da medida socioeducativa 

ocorra de forma eficaz, uma vez que irá traçar o perfil do adolescente interno (no caso deste 

estudo) e envolverá todas as esferas no atendimento ao adolescente – judicial, pedagógica, 

família, comunidade – demonstrando que cada adolescente é único e que, por isso, precisa de 

um plano individual que atenda às suas especificidades. Somente com esse tratamento 

individual existirá a possibilidade da medida aplicada obter resultados positivos, que, no caso 

da internação, é a ressocialização e a reinserção do adolescente na sociedade. 

Conforme artigo 52 da Lei 12.594/1012, o PIA pode ser definido como o plano de 

trabalho necessário para instrumentalizar o desenvolvimento pessoal e social do adolescente 

em cumprimento de medida socioeducativa. Para tanto, o PIA é construído a partir de um 

plano de ações elaborado por uma equipe técnica multidisciplinar a fim de trabalhar a 

singularidade do adolescente. 

A fase que se segue é a do acompanhamento do cumprimento da medida socioeducativa. 

De seis em seis meses a medida será reavaliada, sendo que deverá o Magistrado solicitar o 

relatório de avaliação da medida, a fim de verificar como o adolescente está evoluindo, se está 

melhorando e pode progredir de regime, ou se a internação continua sendo necessária.  

                                                            
21 Manual Infância e Juventude, p. 74. 
22 O PIA – Plano Individual de Atendimento – está inserido na Lei do SINASE (Lei nº 12.594, de 18 de janeiro 

de 2012), em seu capítulo IV. 
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O relatório é encaminhado para o Ministério Público, que emitirá parecer indicando se 

é caso de manutenção da medida, promoção ou desinternação. O juiz decidirá e cientificará a 

instituição de internação, o adolescente e seu representante legal. O acompanhamento da 

medida a cada seis meses decorre do princípio da brevidade, em que o adolescente deverá ser 

privado da sua liberdade o menor tempo possível. O prazo máximo para internação do 

adolescente é de três anos, como destacado acima. 

Além do princípio da brevidade, há o princípio da excepcionalidade da medida de 

internação. O artigo 122, §2º do ECA, determina que “em nenhuma hipótese será aplicada a 

internação, havendo outra medida adequada.”  

A realidade de Montes Claros/MG demonstra que 137 internos (contando com 12 que 

são provisórios) estão cumprindo a medida socioeducativa de internação e que 154 

adolescentes teoricamente deveriam estar cumprindo as medidas socioeducativas em meio 

aberto. Dos 154 adolescentes inseridos em medida socioeducativa em meio aberto, foi 

determinado para 51 adolescentes a Prestação de Serviço a Comunidade (PSC) e para 103 a 

Liberdade Assistida (LA). Porém, os números apresentados não correspondem a realidade de 

tais medidas, já que dos 51 adolescentes que deveriam cumprir a PSC, apenas 16 estão 

cumprindo, e no caso da LA, de 103 adolescentes inseridos na LA, apenas 23 estão 

cumprindo efetivamente a medida, sendo que, percebe-se, com os dados apresentados, falhas 

na aplicação e acompanhamento das medidas em meio aberto, no entanto, não cabe aqui 

referida discussão. 

 A tabela a seguir demonstra a proporção existente em âmbito nacional e estadual, de 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto e fechado. Em 

seguida, o gráfico apresentado corresponde à proporção na cidade de Montes Claros/MG. 
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TABELA 1 - Proporção entre Adolescentes em Meio Fechado e Adolescentes em Meio Aberto 

 
Fonte: Levantamento Nacional do Sistema Socioeducativo, por meio de dados inseridos no site : 

http//levantamentoanual.sinase.sipio.gov.br – Censo SUAS 2011 
 
 

GRÁFICO 1 - Aplicação das medidas socioeducativas em Montes Claros/MG (Dez/2014 

a Jan/2015) 

 
             Fonte: GUIMARAES, K.S.D, 2015. 

 

A partir da apresentação dos gráficos, pode-se concluir que a aplicação da medida de 
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internação equipara-se à aplicação das medidas socioeducativas em meio aberto em Montes 

Claros/MG. Como dito alhures, a medida de internação deveria ser uma exceção, porém esse 

instrumento tem sido continuamente aplicada em Montes Claros/MG, o que faz com que os 

dados regionais apresentados (1:1) se afaste dos dados nacionais expostos (1:3,6). 

Os adolescentes que cometerem atos infracionais deverão ser inseridos no Cadastro 

Nacional de Adolescente em Conflito com a Lei (CNACL), conforme determina a Resolução 

nº 77 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Este cadastro reúne as informações de todos os 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa do país, bem como o histórico dos 

atos infracionais já cometidos e as medidas socioeducativas que já foram aplicadas. 

O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) realizou pesquisa intitulada “Um 

olhar mais atento às unidades de internação e semiliberdade para adolescentes”, em 2013, e 

apresentou dados relevantes sobre as casas de internação existentes no Brasil.  

Existem, no Brasil, 321 unidades de internação de adolescentes em conflito com a lei, 

sendo distribuídas, por região, conforme gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 2 - Distribuição das Unidades de Internação por Região, 2013 

 
      Fonte: CNMP – 2013 

 

A região Sudeste, que dispõe de maior índice populacional, é, também, a região que 

possui maior número de centros de internação. Constatou-se que há superlotação em 16 

Estados, sendo que 7 estão no nordeste. Na região Sudeste, observou-se que São Paulo é o 

que possui o maior índice de superlotação, seguidos do Espírito Santo e Minas Gerais. 

Entre março de 2012 e março de 2013 ocorreram 129 evasões, resultando na fuga de 

1560 internos, o que corresponde a 8,48% do número total de internos do país, conforme 
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dados do CNMP. Os dados apresentados apontam, ainda, que o maior número de evasões 

ocorreu no Sudeste, onde São Paulo ficou em 1º lugar, seguido de Minas Gerais, conforme 

gráfico a seguir apresentado e a motivação de tais evasões, conforme pesquisa do CNMP retro 

mencionada, decorreu de relatos de maus tratos, agressões e de falta de estrutura dos centros 

de internação. 

 

GRÁFICO 3 - Quantidade de Evasões em Unidades de Internação 

 

   Fonte: CNMP, 2013. 

 

No próximo tópico, será demonstrado o papel que a família exerce no contexto da 

medida de internação e, em seguida, os dados referentes a cidade de Montes Claros serão 

apresentados. 

 

 

3.3 A família e a ressocialização de adolescentes internos 

 

Um fator importante para a ressocialização dos adolescentes em conflito com a lei é o 

papel que a família exerce nesse processo. A família é uma instituição muito antiga e exerce 

papel fundamental para o desenvolvimento das crianças e os pais são responsáveis por educar, 

direcionar e criar condições para que essas crianças sejam inseridas na sociedade. Assim, os 
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valores são repassados e o seu caráter formado no seio familiar e os pais são considerados a 

referência dessas crianças.  

A concepção de família, sobretudo no Brasil, modificou-se ao longo dos tempos. Por 

influência do Direito Romano, que privilegiava o pátrio poder, no Brasil era o pai quem 

detinha poderes sobre os filhos. Em 1890 a viúva (que não se casasse novamente) adquiriu o 

direito de exercer o pátrio poder.  

No entanto, o Código Civil de 1916 reafirmou que o pátrio poder deveria ser exercido 

pelo marido, e tal atribuição somente seria repassada à mulher na falta do marido. 

O Decreto-lei nº 5.513/1943 determinava que o filho natural deveria ficar sob os 

poderes do pai ou da mãe que o reconhecesse, mas caso os dois reconhecessem, a preferência 

recaia sobre o pai. Em 1962, com a Lei 4.121 – Estatuto da mulher casada – reconheceu-e a 

igualdade entre os cônjuges e a mulher casada foi emancipada.  

Em 1988, com a promulgação da Constituição, estabeleceu-se a igualdade entre os 

genitores, e o pátrio poder, substituído pela expressão Poder Familiar, passa a ser de ambos. O 

Poder Familiar, conforme ensinamentos de Sílvio Rodrigues “é o conjunto de direitos e 

deveres atribuídos aos pais, em relação à pessoa e aos bens dos filhos não emancipados, tendo 

em vista a proteção destes” (2004, p. 356). Já Maria Helena Diniz entende o Poder Familiar   

 

[...] como um conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do 
filho menor não emancipado, exercido, em igualdade de condições, por 
ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos que a norma 
jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e proteção dos filhos (DINIZ, 
2007, p. 514). 
 
 

A instituição familiar, pela importância que representa, foi objeto de proteção estatal 

quando no caput do artigo 226 da CRFB/1988 “A família, base da sociedade, tem especial 

proteção do Estado” e, no parágrafo 8º desse mesmo artigo observa-se que “O Estado 

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando 

mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações.”  

O ECA, no artigo 19, também atribui relevante papel para a família, em que  

 

Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da 
sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a 
convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da presença de 
pessoas dependentes de substâncias entorpecentes. 

 

A Lei 12.594/2012 vê a família com papel relevante para a ressocialização dos 
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adolescentes internos. O representante legal do adolescente participa de todo o processo para 

aplicação da medida socioeducativa. Participa da audiência de apresentação, da audiência em 

continuação e, com o seu depoimento, ajuda o magistrado a compreender o meio em que o 

adolescente está inserido. Além disso, durante a elaboração do PIA, o representante legal é 

ouvido pela equipe multidisciplinar e assume a responsabilidade de auxiliar na ressocialização 

do adolescente. Assim, os objetivos que os pais devem cumprir também são definidos pela 

equipe técnica responsável. 

Berger e Luckmann (2004), atribuem à família e as experiências das crianças durante a 

infância a “socialização primária”, tornando-se, com o auxílio familiar, em membro da 

sociedade. 

Para os autores, “A socialização primária é a primeira forma de socialização que o 

indivíduo experimenta na infância, e em virtude da qual torna-se membro da sociedade” 

(BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 175). Por outro lado, a socialização secundária pode ser 

considerada “a interiorização de ‘submundos’ institucionais ou baseados em instituições”. 

(BERGER; LUCKMANN, 2004, p. 184). Isso significa que na socialização primária havia 

apenas um único mundo, o dos pais, e na socialização secundária passa-se a haver novas 

descobertas. Para os autores em comento, as crises existentes após a socialização primária são 

decorrentes do entendimento de que “o mundo dos pais não é o único mundo existente, mas 

tem uma localização social muito particular, talvez mesmo com uma conotação pejorativa”. 

(2004, p. 189). 

Estudos realizados por Jorge Trindade, em sua obra Delinquência Juvenil: compêndio 

transdisciplinar verificou-se que os atos infracionais muitas vezes ocorrem devido à 

depressão causada pela ausência de afetividade familiar ou uma forma de chamar atenção para 

suas carências e necessidades (TRINDADE, 2002). 

A falta de estrutura familiar, ou seja,a constante ausência dos pais, ou ausência de lar 

devido à condições econômicas, podem levar o adolescente ao cometimento de atos 

infracionais. Esperam que, na vida delitiva, conseguirão suprir todas as suas necessidades, 

inclusive emocionais. 

Dantas et al (2007) afirma que   

 

A família disfuncional parece ser fonte principal do aparecimento desses 
comportamentos e tem como característica marcante a falta de intimidade 
entre seus membros, bem como a prevalência de relacionamentos 
turbulentos entre pais e filhos, sem esquecer uma complacência toda especial 
com a manifestação de comportamentos bizarros e agressivos (DANTAS et 
al, 2007). 
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É assegurado ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação 

o direito de receber visitas de seus familiares semanalmente, conforme artigo 124 do ECA, 

bem como “permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima do 

domicílio de seus pais ou responsável.” 

Na Lei 12.594/2012 a família passa a ter papel relevante para a ressocialização dos 

adolescentes internos. As famílias são também acompanhadas durante a internação do 

adolescente, a fim de que estejam preparadas para serem co-participantes da ressocialização 

dos adolescentes, conforme parágrafo único do artigo 5223 da lei em comento. Finalmente, o 

atendimento às famílias se faz necessário devido ao fato de que grande parte dos atos 

infracionais ocorre devido problemas no âmbito familiar.  

 

 

3.4  Medida socioeducativa de internação em Montes Claros/MG 

 

Em Montes Claros/MG a instituição responsável por receber os adolescentes para 

cumprimento da medida socioeducativa de internação é o Centro de Internação Nossa 

Senhora Aparecida24 (CSENSA), desde 2005.  

Referido Centro atende não somente Montes Claros, mas também a região norte de 

Minas e Vales do Jequitinhonha e Mucuri. O CSENSA possui capacidade para 80 internos, no 

entanto, entre dezembro de 2014 a janeiro de 2015 possuía 137 internos, sendo que 12 

estavam internados de forma provisória, conforme pesquisa realizada na VIJ. Em Pirapora25, 

também no Norte de Minas, há um Centro de Internação, porém a capacidade de atendimento 

é muito pequena, não conseguindo desafogar, dessa forma, o CSENSA em Montes Claros. 

É interessante observar que o CSENSA está apto para receber apenas adolescentes do 

sexo masculino, sendo que as adolescentes, para cumprir medida de internação, são 

encaminhadas para o Centro de Reeducação Social São Jerônimo, em Belo Horizonte/MG.  

                                                            
23Art. 52 – Lei 12.594/2012: Parágrafo único.  O PIA deverá contemplar a participação dos pais ou responsáveis, 

os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador do adolescente, sendo esses passíveis de 
responsabilização administrativa, nos termos do art. 249 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), civil e criminal. 

24 Em 2007 foi alterado o nome do Centro de Internação do Adolescente Nossa Senhora Aparecida – CIANSA, 
passando a chamar Centro de Internação Nossa Senhora Aparecida – CSENSA. 

25 Centro Socioeducativo do Adolescente de Pirapora – CESAP e tem capacidade para receber 23 internos, 
conforme dados apresentados em levantamento realizado pela Gestão do Sistema Socioeducativo GEDUC, em 
2009. Disponível em: <http://www.i-brasil.net/amf/services/autor2/mediafiles/423747724388502313.pdf>. 
Acesso em: 20 dez. 2014. 
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Como dito anteriormente, a medida socioeducativa de internação deverá ser aplicada 

como exceção, sendo que o descumprimento de medidas socioeducativas mais brandas poderá 

levar os adolescentes à internação.  

Através de pesquisa realizada junto ao CSENSA, entre dezembro de 2014 a janeiro de 

2015, percebeu-se que o principal ato infracional que motiva a internação do adolescente é o 

roubo, seguido de homicídio e tráfico de drogas.  

A tabela a seguir, apresenta o tipo de atos infracional cometido pelos adolescentes que 

os levaram às casas de internação, levando em consideração os adolescentes internos do 

Brasil, e o roubo ficou em 1º lugar neste ranking apresentado através do Levantamento 

Nacional Sinase – 2012, conforme demonstrado a seguir. 

 

TABELA 2 - Atos Infracionais 

 

    Fonte: Levantamento Nacional, SINASE 2012 

Essa constatação vai ao encontro da literatura neste sentido, já que Volpi (2001) 
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afirma que os atos infracionais mais frequentes são furto e roubo, ou seja, crimes contra o 

patrimônio e, na pesquisa local, concluiu-se que segue o padrão nacional, apesar de que o 

tráfico de drogas fica em 3º lugar em Montes Claros/MG, não seguindo totalmente o estudo 

nacional. Rocha (2010) demonstra que o homicídio é responsável por um percentual mínimo 

dos atos infracionais, porém há divergências em relação aos índices regionais, sendo que o 

homicídio praticado por adolescentes é o responsável pela 2ª maior causa de internações no 

CSENSA, conforme se vê na tabela abaixo. 

 

TABELA 3 - Número de adolescentes por tipo de ato infracional cometido:  

Dez/2014 a Jan/201526 

Roubo 27 60 

Homicídio/Tentativa de Homicídio 44 

Tráfico de Drogas 28 

Latrocínio 5 

Furto 5 

Porte Ilegal de Armas 4 

Estupro 2 

Tentativa de roubo 2 

Posse de drogas 1 

Ameaça 1 

Receptação 1 

Total 153 

Fonte: Levantamento realizado no CSENSA- Montes Claros/MG.  

 

Observou-se durante a pesquisa que 10% dos adolescentes internos foram para a 

internação sem medida socioeducativa prévia, o que demonstra que já iniciaram na vida 

delitiva com crimes graves, como tráfico, por exemplo. Os 90% dos adolescentes internos são 

reincidentes em atos infracionais, sendo que a internação deu-se por não haver outra medida 

adequada a ser aplicada, já que medidas mais brandas já haviam sido aplicadas e foram 

descumpridas ou, através do relatório de acompanhamento da medida, percebeu-se que 

haveria necessidade da internação. 

                                                            
26 A relação do número de adolescentes por tipo de infração não corresponde ao número total de internos 

(dez/2014 a jan/2015: 137), uma vez que quando o adolescente pratica mais de um ato infracional os dois atos 
são computados nos arquivos do CSENSA. 

27 Foram considerados como roubo: o roubo propriamente dito (12); roubo à mão armada (48). A tentativa de 
roubo foi realizada por 2 adolescentes, e esse dado consta separadamente. 
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Outro fator relevante é a faixa etária predominante no CSENSA. A maior parte dos 

internos possui idade entre 15 e 17 anos de idade, o que corresponde a 89% dos internos no 

mês de fevereiro de 2015.  

No levantamento realizado pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) em 

2012 ficou demonstrado que a faixa etária predominante no âmbito nacional é de 16 a 18 

anos, conforme gráfico a seguir apresentado, sendo que a cidade de Montes Claros/MG segue 

parcialmente os dados nacionais, já que a ocorrência de atos infracionais praticados por 

adolescentes de 18 anos é ínfima, correspondendo a 1,4% da população do CSENSA. 

 

GRÁFICO 4 - Internação: ocupação por sexo e faixa etária - 2013 

 

      Fonte: CNMP, 2013. 

 

O CSENSA dispõe de atividades como natação, futebol, inglês, atendimento médico e 

psicológico, oficinas de artesanato, de arte, atividades religiosas, além de contar com uma 

escola dentro do Centro.  

A educação dos adolescentes internos é uma obrigatoriedade, conforme inciso X do 

artigo 94 do ECA. Devido à fragilidade a que estes adolescentes estão expostos é preciso uma 

maior intervenção no processo de ensino aprendizado. Assim, há acompanhamento de equipe 

multidisciplinar, a fim de orientar o adolescente na tentativa de minimização dos efeitos 

causados pela internação (baixa-estima, desânimo, sensação de impotência). Além disso, os 

profissionais envolvidos (professores, pedagogos, psicólogos) devem estimular os 

adolescentes, fazendo com que as potencialidades sejam desenvolvidas, elevando a auto- 

estima dos mesmos e fazendo com que se sintam encorajados a transformar a realidade social 

a que estão inseridos.   
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Nota-se que referida instituição busca efetivar o disposto no ECA, no entanto, como 

explicitado acima, existem problemas como a superlotação, bem como denúncias de agressão 

e de drogas dentro do Centro, além da ocorrência de homicídios. No que tange à superlotação, 

ainda que busque refletir o disposto no ECA, o CSENSA passa por situações que podem ser 

consideradas como uma reprodução do que ocorre no sistema carcerário.  

Lowy (2002), em estudo realizado sobre condições dos presídios e cadeias do Brasil, 

concluiu que a superlotação e falta de estrutura representa uma “barbárie”, assim como 

Bitencourt (2014), que afirmou que “O Brasil não tem um sistema penitenciário; tem, sim, um 

caos penitenciário, locais onde se jogam e se amontoam pessoas28.” Com os dados 

apresentados acima, conclui-se que a superlotação também ocorre nos centros de internação 

de adolescentes e não se restringe às prisões. 

Com a pesquisa realizada no CSENSA percebeu-se que há um impasse na 

ressocialização do adolescente. A reintegração na sociedade é deveras importante para que a 

ressocialização ocorra de forma efetiva. Durante a internação, o adolescente é incentivado a 

estudar, a aprender ofícios, participar de cursos profissionalizantes, a fim de que possuam 

perspectiva ao saírem do Centro de Internação. Estágios em empresas são importantes para 

que o adolescente interno tenha possibilidade de, além de aprender um ofício, conviver com 

outras pessoas, no entanto, foi relatado que as empresas da região ainda não estão dispostas a 

integrar os adolescentes internos, sendo que o Centro possui dificuldade para estabelecer essa 

inserção. Tal situação decorre da insegurança dos empreendedores em receber um adolescente 

que cometeu um ato infracional e, assim, acabam se eximindo do papel de contribuírem com a 

reinserção desse adolescente na sociedade.  

O ECA, conforme demonstrado anteriormente, dispõe que a sociedade precisa se 

envolver no processo de recuperação de adolescentes em conflito com a lei. O que se percebe 

é que ocorre o contrário: a sociedade se fecha e não oportuniza o reingresso desse adolescente 

no convívio social. Essa é uma das formas de estigmatização que os adolescentes internados 

enfrentam. O CNJ, em 2009, através da Recomendação nº 25, recomendou “aos tribunais a 

inserção em estágio de nível fundamental e médio ou prestação de serviços à comunidade, no 

âmbito dos órgãos jurisdicionais e entidades partícipes de adolescentes em conflito com a lei 

ou sob a aplicação de medida de proteção”. No entanto, apesar dessa recomendação, 

verificou-se que a efetiva contratação de adolescentes ainda é muito pequena, sendo que a 

recomendação do CNJ não é uma obrigatoriedade. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

                                                            
28 Disponível em: <http://jurisway.jusbrasil.com.br/noticias/125337558/brasil-tem-um-caos-penitenciario-diz-

jurista-cezar-roberto-bitencourt>. Acesso em: 12 jan. 2015. 
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(TJMG) não dispõe de estágios de adolescentes em conflito com a lei, sendo que na comarca 

de Montes Claros/MG também não existem registros de estágios nesse sentido. 

Cumpre destacar que a maior parte dos adolescentes internados atualmente no 

CSENSA provém de famílias de baixa renda e de bairros periféricos. Esse fator, corroborado 

com a falta de estrutura familiar, dificuldades financeiras, vulnerabilidade social, violência 

física e psicológica, é o que geralmente motiva a prática de atos infracionais pelos 

adolescentes.  

Durante a pesquisa realizada no Centro de Internação, percebeu-se que o trabalho de 

ressocialização, no interior do CSENSA, é, na maioria das vezes, eficaz, pois os adolescentes 

são tratados de acordo com as suas necessidades individuais – como demonstrado acima. No 

entanto, ao deixarem o Centro de Internação, os adolescentes voltam para a realidade de 

desestruturação social, e não encontram motivação, com exceções, para continuar o processo 

de ressocialização. Além disso, os adolescentes envolvidos em tráfico de drogas, por 

exemplo, acabam voltando (forçosamente ou não) à vida delitiva, com possibilidade de 

retornar à internação. Há também um fator relevante, conforme demonstrado no Capítulo 2 

deste estudo, que é o agrupamento dos considerados estigmatizados. Ou seja, o adolescente 

em conflito com a lei, conforme observado acima, provém de uma realidade social 

desfavorecida, possuindo moradia nas áreas periféricas da cidade, sendo que futuramente 

poderão ser considerados potenciais criminosos pelas instâncias oficiais, conforme retratado 

por Baratta (2011). 

   Sposato (2011, p.11) demonstra que o tratamento dado a medida socioeducativa de 

forma semelhante à pena faz com que a medida socioeducativa seja vista como sanção penal, 

já que “representa a resposta do Estado diante do cometimento de um ato infracional 

praticado por adolescentes, e revela a mesma seleção das condutas antijurídicas que se exerce 

para imposição de uma pena.” 

No caso da medida socioeducativa de internação pode-se retomar as discussões 

anteriormente debatidas em relação a construção social do delito. Insta ressaltar que o 

etiquetamento estabelece-se em duas vertentes e de maneiras distintas e, no caso dos 

adolescentes em conflito com a lei, não difere da teoria geral apresentada. Isso porque o 

etiquetamento proveniente da conduta (entendida aqui como ato infracional) do agente (no 

caso em tela, adolescente) possui relação com o contexto social a que este adolescente está 

inserido, ou seja, do universo vivenciado por eles.  

Durante a realização da pesquisa, em 2014, foi constatado que os adolescentes 

internados possuíam, à época do cometimento do ato infracional, uma vida conturbada, com 
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família desestruturada, baixa renda, baixa auto-estima. E esses motivos foram predominantes 

para a prática de atos infracionais. Já a conduta secundária do etiquetamento está relacionada 

à reação social proveniente do cometimento do ato infracional.  

Neste ponto é preciso uma reflexão: no CSENSA, como dito, há o predomínio de 

adolescentes de baixa renda, mas, os adolescentes que dispõem de estrutura familiar, 

influência política e social, não cometem atos infracionais? Essa questão foi perguntada 

durante a entrevista realizada no Centro de Internação em Montes Claros/MG. A resposta 

obtida é de que sim: os adolescentes com melhores condições financeiras cometem atos 

infracionais. No entanto, poucos (mas existem) efetivamente cumprem a medida de internação 

ou são direcionados à medida de internação. Essa consideração torna-se importante ao se 

pensar na superlotação que o CSENSA enfrenta atualmente. Isso porque se todos os 

adolescentes que cometem atos infracionais fossem encaminhados para a medida de 

internação, o Centro de Internação estaria em condições ainda mais preocupantes.  

Com os estudos apresentados acima sobre a teoria do etiquetamento e balizados pelo 

pensamento de Sposato (2011), conclui-se que a seletividade também ocorre em relação aos 

atos infracionais. Zaffaroni (2002), neste mesmo sentido, afirmou que não bastava a infração 

penal (neste estudo, ato infracional) ser cometida para que houvesse penalização. Ao 

contrário, para se haver a penalização seria necessária uma reação social de determinado 

grupo em detrimento dos desvios cometidos por outro.  E é dessa forma que os adolescentes 

com baixa renda, moradores das periferias da cidade, vulneráveis física e psicologicamente, é 

que são os selecionados a cumprirem a medida de internação.  

Retoma-se, neste momento, ao Capítulo II, para verificar as consequências do desvio 

secundário de Lemert (1951). O desvio secundário intensifica o processo de etiquetamento do 

adolescente. Isso ocorre pois inicia-se processo de discriminação social, o que faz com esse 

adolescente sinta-se novamente excluído, e, por isso, passa a cometer novos atos infracionais. 

É um círculo que somente poderá ser quebrado se esse processo de etiquetamento for 

neutralizado através da atuação estatal ao criar políticas que integrem o adolescente em 

conflito com a lei, bem como a sociedade ter a noção da importância do papel que exerce para 

modificação dessa conjuntura.  Assim, retomando aos ensinamentos de Chizzotti (2005), que 

considera o produto final de um trabalho científico como sendo provisório, encerra-se esse 

Capítulo e passa-se às considerações finais desta pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Considerações sobre a temática da Teoria do Etiquetamento relacionado ao adolescente 

em conflito com a lei fazem necessárias neste momento, a fim de finalizar este estudo. 

Primeiramente, cumpre destacar que a evolução para o Estado Moderno, conforme apresentado 

no Capítulo 1, fomenta a discussão sobre a atuação estatal frente, no caso em tela, aos direitos e 

garantias obtidos pelas crianças e adolescentes.  

Habermas (2001) demonstra que a esfera pública deve ser composta por todos os 

cidadãos do Estado, já que estes possuem a real noção dos problemas enfrentados pela 

sociedade (já que representam a própria sociedade) e, assim, o desenvolvimento estatal poderá 

ocorrer de forma articulada aos anseios da “esfera pública”. Essa questão desenvolvida por 

Habermas (2001) nos leva a repensar a importância dos Direitos Humanos e da cidadania para 

a sociedade, sendo que, apesar de serem tratados de forma similar, as diferenças entre Direitos 

Humanos e cidadania são notórias, como demonstrado no primeiro capítulo. No entanto, a 

cidadania – conceito político – é elemento importante para a discussão sobre o Direito Penal 

Juvenil. Isso porque o exercício da cidadania deve ser incentivado aos adolescentes em 

cumprimento da medida de internação, uma vez que através dela pode-se alcançar a inclusão 

social tão almejada. 

Além disso, o estudo apresentado sobre os Direitos Humanos também é de 

fundamental relevância para a análise dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes. 

Conforme manifestado alhures, foi a partir de Declarações e Convenções (Declaração de 

Genebra, Declaração de Direitos e Convenção sobre os Direitos) que os direitos infanto-

juvenis passaram a ser reconhecidos e as crianças e adolescentes passaram a ser vistas como 

sujeitos de direitos, assim como todos os seres humanos. 

No Capítulo II buscou-se demonstrar o papel que o Direito Penal representa na 

atualidade, constatando-se o paradigma punitivo-retributivo do sistema penal. A Teoria do 

Etiquetamento, teoria central desse estudo, é explicitada e verifica-se que tal teoria modificou 

o paradigma da criminologia clássica (quem é criminoso x quem é considerado como 

criminoso), o que fez com que a criminologia fosse tratada como ciência e não instituição do 

sistema penal. Dessa forma, percebeu-se que a seletividade do sistema penal decorre da teoria 

em questão, que seleciona àqueles que mais se aproximam dos “rótulos negativos” sociais. 

Andrade (2003, p. 49) afirmou que “a prisão é feita para os três pês: o preto, o pobre e a 

prostituta”. Dados apresentados demonstraram que 95% dos presos são pobres, constatando-
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se, dessa forma, que a afirmação da referida autora está correta.  

No Capítulo III o adolescente em conflito com a lei, ou seja, aquele que pratica ato 

infracional e passa a cumprir a medida de internação, é o ator central do capítulo em tela. 

Buscou-se refletir sobre a forma com que se dá o processo de apuração de ato infracional até 

se chegar propriamente à internação. Foram apresentados dados regionais e conclui-se que, 

apesar da Teoria da Proteção Integral preconizar a prioridade absoluta às crianças e 

adolescentes, bem como respeito aos direitos constitucionais e das legislações específicas, a 

aplicação da medida de internação reproduz o sistema penitenciário (repressivo-punitivo). 

Chegou-se a essa conclusão em razão também do quantitativo de adolescentes em 

cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto e fechado, sendo certo que o 

princípio da excepcionalidade aduz que a medida em meio fechado somente será aplicada se 

não couber outra de menor gravidade.  

Além disso, e relacionando a Teoria do Etiquetamento ao adolescente interno, 

percebeu-se que a seletividade ocorre entre os adolescentes infratores, já que, conforme os 

dados apresentados, 90% dos adolescentes no CSENSA provém de bairros periféricos e de 

condições econômicas desfavoráveis. Durante o cumprimento da medida de internação 

verificou-se que os adolescentes não possuem oportunidades de inserção no mercado de 

trabalho devido à desconfiança dos empresários e das instituições que poderiam recebê-los. 

Muito é teorizado sobre as crianças e adolescentes serem objeto de atenção especial do 

Estado. Porém, o que vê é que ainda é muito pouco o que se faz na sociedade em prol dos 

mesmos. Os profissionais envolvidos na seara infanto-juvenil (juízes, promotores, assistentes 

sociais, psicólogos) atuam em busca da efetivação da proteção integral (apesar de que a maior 

parte dos adolescentes ser encaminhada para a medida de internação). No entanto, apenas o 

envolvimento desses profissionais não basta.  

É preciso o envolvimento da sociedade, visto que os cidadãos precisam compreender 

que os problemas envolvendo crianças e adolescentes, conforme determinado na CRFB/1988, 

em seu artigo 227, cabe ao Estado, a família das crianças e adolescentes, bem como à 

sociedade. Vê-se que as taxas de violência envolvendo crianças e adolescentes aumentam de 

forma expressiva, e essa situação decorre, dentre outros fatores, da falta de estrutura familiar, 

bem como da ausência de políticas públicas voltadas efetivamente para a proteção integral das 

crianças e adolescentes. Além das políticas públicas, são necessárias, ainda, atividades 

voltadas para crianças e adolescentes, bem como para a sua família e, somente assim, haverá a 

promoção da dignidade humana e do pleno exercício da cidadania.          
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