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Resumo: Trata-se de uma breve análise da história de um sistema em expansão - o cárcere -,
relacionando-o com os modelos de controle social desenvolvidos na Modernidade e seus reflexos
atuais. Não obstante a diminuição da população carcerária, durante certos períodos em alguns
países europeus e mesmo nos Estados Unidos, acompanhada pelo surgimento de teorias
abolicionistas ou mesmo protagonistas das lutas por um Direito Penal Mínimo e da ausência de
fundamentação teórica ao cárcere, pois as teorias que outrora o fundamentaram, hoje não o apóiam
mais, visto tal ambiente não mais atender aos ideias de pena justa ou mesmo de pena útil, o sistema
prisional continua a expandir-se. Hoje, principalmente, com o difundir-se das doutrinas de tolerância
zero, das privatizações de presídios, das políticas contra imigrantes, terroristas e pobres, os cárceres
europeus e norte e sul-americanos encontram-se superpopulosos.
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Abstract: This paper is a brief analysis of the history of a system under expansion - the prison
system - relating it to the models of social control, which have been developed in modern times, and
its current effects. Despite the reduction in the number of inmates during certain periods in some
European counties and even in the United States, accompanied by the rise of theories of abolishment
or even those defending the struggle for minimum Criminal Law and the absence of theoretic
fundaments, which used to support the prison system but no longer does, since it does not meet the
ideals of fair punishment or even beneficial punishment, the prison system continues to expand.
Today, especially with the dissemination of the zero tolerance doctrine, prison privatizations, policies
against immigrants, terrorists and the low-income population, European, North and South American
prisons are overpopulated.
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1. O cárcere como um "sistema em expansão"

Elaborando um esquema temporal de desenvolvimento carcerário, é possível afirmar que o cárcere,
apesar de tudo, é "um sistema em expansão".1 Vale destacar, resumidamente, as fases históricas de
sedimentação e expansão do cárcere com o escopo de entrar na atualidade de sua expansão.
Mathiesen didaticamente distribui essas fases em três momentos que vale a pena reproduzir.

A primeira fase, que corresponde ao desenvolvimento das "casas de internamento" do séc. XVII,
caracteriza-se pelo uso do internamento em uma instituição como suplemento de pena e não como
subsituição às penas que, até então, eram eminentemente corporais. Essas casas receberam
diferentes nomes: na França, chamou-se hospital; na Alemanha e Holanda, chamaram-se
penitenciárias; na Grã-Bretanha, chamou-se de casa de trabalho e casa de correção.2

Essa primeira fase caracterizou-se também pelo internamento prevalentemente de pobres
vagabundos, mendigos e pessoas desempregadas que cometeram crimes contra a propriedade
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submetidos a trabalhos forçados.3 A grande questão colocada por Mathiesen é o porquê desse
grande internamento e, a tal questionamento, o autor procura responder unindo a explicação de
Rusche e Kirccheimer com a de Foucault. Afirma, portanto, o autor:

"A minha idéia é que se deve ampliar o horizonte em vez de concentra-se simplesmente nas
ocilações do mercado de trabalho. Com a queda da sociedade feudal e o conseqüente abandono do
campo pelos servos da gleba, entre os séculos XVI e XVII, um grande contingente de pessoas se
torna disponível para o mercado de trabalho. No séc. XVI, as cidades eram quase superlotadas de
mão-de-obra. (Wilson, 1969, p. 125; Cole, 1939, vol. 1, p. 264 e 270 s.): por isso, compreendeu-se,
pouco a pouco, que a questão dos mendigos e vagabundos era de importância decisiva para manter
a ordem." É recorrente nos relatórios, citações, regulamentos e providências da época, que o
formidável problema que se teria tentado resolver com criação de novas instituições era exatamente
a vagabundagem. Os vagabundos criavam obstáculos tanto à produção quanto ao comércio,
atividades estas que exigiam meios de comunicação seguros, fazendo surgir, portanto, o grande
problema de tutela da ordem social. Torna-se, assim, explicável que se pudesse continuar também a
utilizar as punições físicas. Como esclareceu Foucault, a casa de internamento era "a última das
grandes medidas que foram adotadas a partir da Renaissance para pôr fim à desocupação ou, ao
menos, à mendicância" (Foucault, 1961, trad. it., p. 68). Colocar então os internados para trabalhar
era uma prática que muito se harmonizava com a filosofia do mercantilismo econômico.4

A segunda fase, delimitada temporalmente entre os anos de 1750 e 1825, caracteriza-se pelo
estruturar-se do cárcere como verdadeira instituição para criminosos, diminuindo progressivamente
as punições corporais.5 Esse período é coincidente com o instarurar-se do modo de produção
capitalista, baseado idealmente na liberdade formal da classe trabalhadora que poderia direcionar-se
para o trabalho melhor remunerado concorrencialmente.

Pensando o cárcere no contexto do capitalismo nascente, afirma Mathiesen que as penas corporais
já não eram condizentes ou necessárias a esse proletariado livre (ainda que ideologicamente).
Condizentes com as necessidades do sistema industrial de cadeias de montagem seriam penas que
adestrassem o proletariado rebelde à disciplina industrial. As novas prisões se tornam, portanto,
cárceres disciplinares, minuciosamente organizados, regulados e disciplinados.6

Fazendo um paralelo entre essas duas primeiras fases, Mathiesen constata grandes semelhanças:

Se compararmos a situação do seiscentesca com a oitocentesca, registramos diferenças e
semelhanças. Diferentes eram sobretudo as tarefas concretas confiadas ao sistema de institutos
públicos: na primeira fase do desenvolvimento deles, tratava-se de administrar a crescente massa de
mendigos e vagabundos; no séc. XIX, na segunda fase, tratava-se muito mais de administrar os
infratores nas filas da mão-de-obra. A mais importante semelhança, porém, consiste no fato de que,
em ambos os casos, as forças da ordem haviam experimentado a utilidade e, mais que isto, a
extrema necessidade, de disciplinar certos grupos de população. Em ambos os casos, além do mais,
essa experiência desenvolveu-se paralelamente às mudanças da estrutura econômica: no séc. XVI,
caiam as formas feudais de produção, no séc. XIX ocorreu a passagem definitiva para as formas de
produção capitalistas. Ainda que as composições dos grupos sociais interessados, assim como o
conteúdo concreto da disciplina, variassem de modo evidente e até produzissem diferenças na
efetiva estrutura dos institutos, esta exigência comum das forças da ordem determina uma
fundamental analogia.7

É possível afirmar ainda que, de certa forma, o cárcere atende a uma função em comum a todas as
suas fases de expansão: a função depuradora.8 Esta consiste em retirar da sociedade os elementos
improdutivos, seja porque essa parcela populacional torna ineficiente os sistema produtivo, seja
porque ela é o retrato da própria ineficiência desse sistema. Tal constatação é bastante coerente
quando se fala de uma organização social, onde a produtividade está relacionada a grupos de
trabalho e a criação desses grupos ocasiona a improdutividade de outros.9

Já a terceira fase, aqui enquadrada temporalmente entre as últimas décadas do séc. XX e o séc.
XXI, caracteriza-se por um considerável aumento no número de detentos que, inicialmente se pode
constatar nas cinco maiores nações do mundo ocidental e, atualmente, pode ser identificado também
nas demais nações ocidentais.

Os Estados Unidos, por exemplo, são uma dessas grandes nações que se encontram mais
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estabilizadas na inversão da tendência punitiva,10 ocasionada pela grande reforma penitenciária
ocorrida entre os anos 70 e 80, pois, apesar da difusão da falência do cárcere entre o fim dos anos
60 e primeira metade dos anos 70, essa tendência se inverteu.

Durante o período que vai do final do New Deal, atravessa a II Guerra Mundial e chega até os anos
cinquenta, houve uma grande queda nos índices de encarceramento, coincidente com um período de
grande desenvolvimento econômico na Europa.11 Já por volta dos primeiros anos da década de 70,
mais especificamente o ano da crise petrolífera - 1973 - teve início um forte período de crise no
mundo ocidental. Registra-se um aumento da criminalidade que foi lido como "a ponta de um
iceberg" de uma rebelião e de uma falta de controle sobre certos estratos sociais, leia-se setores,
mais marginalizados da classe operária.12

Paralelo a isso, a partir dos anos 70 se difunde nos Estados Unidos e posteriormente na Europa,
atingindo também os países latino-americanos, o tema da segurança nas cidades, objeto de práticas
políticas neoliberais.13 Como destaca Pavarini,14 essa política de segurança nada mais é que uma
interpretação diferente à questão da participação democrática na progressiva diminuição do Estado
Social. Logo, o novo governo da segurança tem estreita relação com os novos processos de
exclusão social, pois a melhor forma de excluir algumas das benesses do Estado Social, é a
criminalização de seu status.

O paradigma do "merecimento de exclusão" ocupa assim o lugar daquele do "merecimento de
ajuda". As políticas de tolerância zero esprimem muito adequadamente essa mudança, não no
sentido de que se deva ser absolutamente intolerante - imperativo absurdo -, mas no sentido de que
se deva ser sempre menos tolerante.15

Assim, pode-se estabelecer um paralelo entre as políticas de segurança do postwelfare e o pânico
social da primeira metade do séc. XIX, no tocante às classes perigosas, pois enquanto o problema
das classes perigosas consistia no evadir-se à disciplina do trabalho,16 podendo ser resolvida através
da absorção como mão-de-obra; as classes sociais, hoje alvo das políticas de segurança, não têm a
possibilidade de ser absorvidas pela cultura do trabalho.17

Apesar dos anos sessenta se configurarem por uma queda, ainda que lenta, nas taxas de
desigualdade social, as duas décadas sucessivas, ao invés, caracterizaram-se pelo brusco aumento
das disparidades sociais e por um reestruturar-se da economia que produziu um processo de
disciplinamento da classe operária. Dessa forma, é possível constatar que o aumento dos índices de
desigualdade é completamente correspondente ao aumento das taxas de encarceramento.18

Outro aspecto relevante é que não só a descarcerização ressoou como resposta aos movimentos
dos anos 60 e 70 contra as instituições fechadas, mas um processo de privatização e
descentralização das estruturas de controle também.19

Com os anos 70 do século passado, a reforma penal dirige-se, no mundo ocidental, ao horizonte da
descarcerização como um destino necessário e almejado. Diversidade processual, penas
substitutivas e medidas alternativas marcam o percurso reformista e progressivo de liberação da
necessidade do cárcere (...) A idéia (repito: a idéia) da descarcerização, novamente, é em si simples,
como simples parece ser a idéia que inspirou a invenção do cárcere há dois séculos. O escopo da
integração social do condenado não precisa mais de práticas correcionais através da direta absorção
do infrator na comunidade, no social ou, como amamos dizer na Itália, no território. Um social
organizado e rico de redes oferecidas e sistematizadas pelo Estado Social.20

A partir do final dos anos 70, com maior ênfase nos anos 80 e 90, houve um grande aumento nas
taxas de desocupação na Europa, ocasionando a não absorção da mão-de-obra excedente, então
considerada supérflua. As consequências dessa não absorção, também ocorrida nos Estados
Unidos, foi não só o nascimento da nova underclass, como o fato de que tal classe está fora de
qualquer reinserção social, ou seja, de qualquer acesso à cidadania e de integração econômica.21

Então, foi a partir dos anos 70 que começaram a se manisfestar algumas transformações
instrumentalizadoras do controle social, apesar de se tornarem mais evidentes nos anos 80 e 90.
2. As diversas manifestações do controle social

Com o estruturar-se do Estado moderno, o controle social se caracterizou pelo sequestro do social.
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Os sequestrados eram colocados em diversos institutos de sequestro conforme os motivos que
originaram essa ação por parte do Estado. Esses motivos poderiam ser: jurídico-penais,
médico-psiquiátricos, assistenciais ou higiênico-sanitários. Com base nesses motivos, as instituições
de sequestro distribuíram-se em cárceres, manicômios, hospícios, hospitais, casas de correção,
orfanatos, etc.22

Com o instaurar-se do Estado Social, essas práticas de controle do Estado moderno são postas em
cheque e são estruturadas outras para atender a essa nova conformação. Essa nova forma de
controle se manifesta através das intervenções políticas no social. Tal controle materializa-se na
expansão do Estado pela proliferação de serviços sociais, cooptando um número sempre crescente
de pessoas assistidas-controladas,23 mas, com a falência do welfare State, novas formas de controle
social são desenvolvidas e aplicadas.24

(...) no processo de desinstitucionalização e territorialização do controle social, desaprisiona-se uma
tendência divergente entre difusão e concentração do mesmo: o momento da difusão acaba por
coincidir com o governo do social através do Estado Social e o momento de concentração do
controle acaba por realizar-se inteiramente na ainda existente prática de tipo custodial.25

Entende Alessandro De Giorgi por controle social um conjunto de saberes, poderes, estratégias,
práticas e instituições que servem à preservação da ordem social, ou seja, conjunto de recursos,
possibilidades e desejos manipulados pelas elites econômicas. Afirma ainda o autor que o controle
social nada mais é do que um processo histórico de construção do elo poder e desvio, ou seja, uso
das normas pelo poder para determinar quem desvia, o que é o desvio, o que é o normal e o
patológico.26

Já o séc. XXI, século do esaurimento do Estado-nação, do welfare State e do fordismo, vem
caracterizado por um outro tipo de controle social chamado de "controllo attuariale" cuja atuação não
se dá mais sobre o indivíduo desviante, mas sobre sujeitos sociais coletivos (grupos produtores de
risco) atrelados à matemática das assegurações (onde se considera normal o risco).27

Do ponto de vista dalógica assegurativa, existem, portanto, fatores de risco distribuídos casualmente
no âmbito de uma coletividade, que não podem ser referidos diretamente a sujeitos individuais, a
menos que estes façam parte de grupos determinados com base em uma maior ou menor taxa de
risco. A estratégia assegurativa consiste, antes de tudo, em uma operação de quantificação
probabilística, através de uma avaliação estatística, da taxa de risco existente. Depois se procede a
uma classificação dos sujeitos no âmbito dos grupos de risco homogêneos. Enfim, com base na
pertinência a este ou àquele grupo ou faixa, o risco se transforma em dinheiro, em forma de prêmio
assegurativo depositado à empresa de seguros.28

Como se observa, a logica assicurativa não se ocupa com o risco individual, mas com a relação
entre os níveis de risco e determinadas coletividades, a fim de que o risco se transforme em dinheiro.
29

Contudo, enquanto no período de expansão do welfare State, período que se localiza depois da
Segunda Guerra Mundial, o modelo de controle social desenvolvido correspondia ao modelo
correcional baseado no disciplinamento evidenciado por Foucault, o qual visa à produção de sujeitos
conforme determinados códigos, sendo eles jurídicos, morais ou econômicos, sendo, portanto, alvo
desse controle disciplinar o indivíduo, suscetível de correção, de transformação;30 a nova modalidade
de controle - o controllo attuariale - volta-se ao coletivo, entretanto, não a uma coletividade passível
de transformação ou correção, mas a uma coletividade passível de controle a partir de uma
avaliação probabilistica do risco de desvio provocada por ela e sustentanda pelo discurso da
segurança, segundo o qual o cárcere assume mais uma vez o papel ameaçador para aqueles sob
controle,31 abandonando definitivamente as práticas de reinserção e reabilitação social.32

Assiste-se a um desgaste progressivo daquela estrutura econômica (a grande fábrica e a relativa
organização, a produção em massa, o pleno emprego) que tinha constituído o pressuposto material
do modelo disciplinar, das suas tecnologias de poder e das suas finalidades (...) Não é mais
necessário, nem útil, nem sobretudo econômico, transformar os desviantes em trabalhadors dos
quais o sistema produtivo não necessita. Esses seriam, de toda forma, fadados à desocupação e
tornariam rapidamente ao crime e ao desvio.33
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Dessa forma, opta-se por estratégias de neutralização das categorias socias prolemáticas,
consistente no seu isolamento georgráfico, baseado nas análises do controllo attuariale, como é o
caso por exemplo do redesenhamento das metrópoles americanas.34

É mister ressaltar que o cárcere, nessa nova estratégia de controle, ganha ainda mais destaque,
ganhando um aumento quantitativo no seu uso, aumentando a população presa a espera de
julgamento. Essa população tinha uma composição sempre mais acentuada das classes econômica
e socialmente excluídas, o que evidencia o caráter seletivo dessa nova política criminal,35 a qual se
coaduna com a própria história do cárcere atrelada ao desenvolvimento do capitalismo, que denota,
desde sempre, um caráter seletivo no seu funcionamento.

O cárcere pode funcionar contra a criminalidade. Em certas condições, a pena do cárcere pode ser
útil na produção de menos criminalidade e de menos reincidência. Certamente não porque através
da execução da pena privativa de liberdade se possa ressocializar os criminosos; ou mesmo porque
a pena carcerária consiga intimidar os desviantes em potencial. O cárcere pode ser útil no governo
da criminalidade e da reinciência se, e enquanto, for capaz de operar com finalidade de neutralização
seletiva.36

Paralelo ao encarceramento das classes sociais excluídas, denota-se a retração do Estado (que no
período de expansão do welfare, era garantidor da integração social, através da prestação de
serviços e subsídios) no que concerne ao investimento em políticas sociais, típico da fase política
neoliberal (consistente na tentativa de conter a crise fiscal do Estado, por meio de políticas de
deflação), e um crescimento nos investimentos na construção de cárceres.37

Chegam ao fim, portanto, as políticas econômicas keynesianas caracterizadas pela tendência
inclusiva, universalização das garantias sociais e flexibilização do sistema penal, que no início dos
anos 70 nos Estados Unidos e na Europa, reduziram as taxas de encarceramento para dar início ao
ciclo econômico neoliberal, substituindo o modelo de políticas de welfare por um de workfare,
caracterizado pela insegurança, por políticas criminais punitivas voltadas às classes sociais menos
avantajadas.38

Enquanto o recurso simbólico do sistema de justiça penal se utiliza de um vocabulário no qual os
termos mais utilizados são imputação, responsabilidade pessoal, mérito do castigo, exemplo da pena
etc., em suma, as muitas expressões que definem a redução individual da dimensão social dos
problemas, a gestão administrativa das penas fala uma outra língua: não mais aquela de punir os
indivúduos, mas aquela de gestir grupos sociais em razão do risco criminal; não mais aquela
correcionalista, mas aquela burocrática de como otimizar os poucos recursos, na qual a eficácia da
ação punitiva não é mais em razão dos telos externos ao sistema (educar e intimidar), mas em razão
das exigências intra-sistêmicas (neutralizar e reduzir os riscos).39

Nos Estados Unidos e na Inglaterra foram promovidas campanhas de Law and Order, a partir do final
dos anos 70, de embasamento neoliberal dirigidas às políticas econômica e social. Tais campanhas
ganham aceitação popular através da sensibilização da opinião pública, alegando o aumento da
criminalidade. "Verdadeiras e próprias cruzadas morais determinam un clima social de moral panic
que sustenta e legitima um intervento institucional sempre mais repressivo e punitivo, sobretudo, nos
confrontos da microcriminalidade."40

Constata, portanto, Di Giorgi41 que não só há uma estreita relação entre modo de produção e modo
de punição, como a própria punição varia quantitativamente e qualitativamente de acordo com as
alterações nos ciclos econômicos.
3. As discrepâncias prático-teóricas nas alternativas ao cárcere: entre o problema da
ressocialização e as alternativas do abolicionismo penal e do direito penal mínimo

Diante desse reafirmar-se do cárcere ainda como modelo sancionatório disciplinar, adotado pelos
sistemas de justiça penal modernos e contemporâneos, conducente a uma situação paradoxal - a
busca de uma pena justa com conteúdos de utilidade, vários estudiosos não somente o vêm
criticando, como vêm buscando vias de saída para esse modelo punitivo. O fato é que essa situação
paradoxal não vem sendo resolvida, ao invés, agravada, constituindo as condições da atual crise do
cárcere.42

Pavarini, por exemplo, destaca três razões para se buscar alternativas ao modelo carcerário. São
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elas:

1) O cárcere não atende mais ao paradigma da pena justa:

Em uma perspectiva atenta àquilo que se pode chamar de economia política do sofrimento legal,
nem todos os crimes merecem a privação da liberdade por mais que temporalmente limitada. Em
uma concepção estritamente retributiva, nem todas as violações às leis penais podem ser pagas com
a liberdade (...) o sofrimento do cárcere, por menor que seja, pode exceder todo limite colocado pela
devida proporcionalidade ao ilícito cometido.43

2) A necessidade premente de uma pena mais útil do que a pena privativa de liberdade (razão
utilitarística):

A pena privativa de liberdade - de algum modo em coincidência com o seu afirmar-se como pena
dominante na primeira metade do século passado - revela imediatamente sua falência em relação a
todo critério de utilidade social: nem sempre afasta do delinquente seja quem já violou a lei penal,
seja quem ainda não a violou. Frequentemente, mais que inútil, evidencia-se danosa pois favorece a
reincidência (...) Quem leva adiante essa estratégia de alternância, entre o final do século e as
primeiras décadas novecentescas, é o movimento correcionalista crescido na cultura positivista: se
não é sempre possível contar com um processo tratamental com escopo especialmente preventivo
no ambiente carcerário, pode-se, ao invés, confiar por outro lado em espaços extra-carcerários.44

3) Necessidade da própria administração carcerária:

As exigências de governo do cárcere - como de qualquer outra instituição total - encontram
adequada satisfação na conhecida lógica de prêmios e castigos. A ordem nos institutos de pena é
garantida através da promessa e da ameaça de modular a intensidade do sofrimento em razão da
conduta do detento dentro do cárcere. Reduzir a aflição - seja diminuindo o tempo de pena, seja
convertendo esse, ou parte desse, em modalidade punitiva mais leve - pode abrir estrada a meios de
sofrer a pena carcerária em espaços extra-carcerários. Chamar estas modalidades de tratamento
carcerário fora dos muros do cárcere de medidas alternativas à pena privativa de liberdade é falso:
estas permanecem sempre pena carcerária mesmo quando sofridas, em parte, fora do cárcere. O
espaço da sua funcionalidade é, portanto, aquele de inserir-se em uma lógica de premiação por
razões internas ao cárcere.45

Observa Pavarini que todos esses modelos propõem, ainda que por razões diversas (de justiça,
utilidade e disciplina), alternativas legais à necessidade do cárcere. No entanto, diversos são os
juízos de idoneidade de cada estratégia reducionista com relação ao fim de conter ou de abolir a
pena privativa de liberdade, ou seja, diferente é o grau de eficácia de cada proposta dessas ao
escopo da descarcerização. Portanto, somente o primeiro modelo alternativo é coerente com a
finalidade de descarcerização, pois essa é a única estratégia que está em grau de prescindir do
cárcere, somente essa propõe realmente outra possibilidade ao cárcere.

Já o segundo modelo de estratégia reducionista, por razões de utilidade especial-preventiva, não
esclarece o seguinte fato: seguindo esse modelo, a alternativa carcerária é aplicada substituindo o
cárcere ou paralela ao cárcere? Logo, seguindo esse modelo, cria-se uma circularidade entre o
cárcere e a alternativa a ele. Dessa forma, não se liberta da privação de liberdade, ao contrário,
reafirma-se a sua essencialidade. No que concerne ao terceiro modelo, este não tem sequer
idoneidade ontológica à descarcerização.46

Além da crítica ao discurso ideológico fundamentador do cárcere, ou seja, à função de defesa social,
já pontuada acima na observação de Pavarini e mais detalhadamente tratada no capítulo segundo,
destaca-se também a crítica ao não atingimento de sua finalidade ideológica, ou seja, à
ressocialização do indivíduo.

Conforme destaca Baratta,47 o cárcere não reeduca e nem tem interesse nessa proposta. Vastas
pesquisas em diferentes âmbitos, psicológicos, sociológicos e organizativos vêm comprovando a vã
tentativa no atingimento dos fins socializadores e integrativos da prisão. O cárcere na verdade
continua, não obstante as reformas legislativas, uma instituição culminante no processo de
marginalização.

A comunidade carcerária tem, nas sociedades capitalistas contemporâneas, características
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constantes, predominantes em relação às diferenças nacionais, e que permitiram a construção de
um verdadeiro e próprio modelo (...) O cárcere é contrário a todo moderno ideal educativo, porque
este promove a individualidade, o auto-respeito do indivíduo, alimentado pelo respeito que o
educador tem dele (...) A educação promove o sentimento de liberdade e de espontaneidade do
indivíduo: a vida no cárcere, como universo disciplinar, tem um caráter repressivo e uniformizante.48

Exames clínicos, como por exemplo, os testes de personalidade, capazes de estabelecer a relação
entre a duração da pena carcerária e os drásticos efeitos sobre a psique dos presos, negam a
possibilidade do cárcere de transformação de um sujeito estigmatizado anti-social em um sujeito
adaptável, constatando a incapacitação do cárcere para efeitos educativos, ratificando, portanto, a
não ressocialização do indivíduo submetido à pena privativa de liberdade.49

Estudos baseados nesses exames clínicos vêm alertando para o fato da impossibilidade de
ressocialização dos presos depois de viver a experiência carcerária. Tamanha é a desorganização
psíquica que "(...) nenhuma técnica psicoterapêutica e pedagógica consegue equilibrar."50 Esses
estudos baseiam-se praticamente em dois aspectos: o da desculturação e o da aculturação ou
prisionalização.

O primeiro consiste no processo que sofre o preso de:

(...) desadaptação às condições necessárias para a vida em liberdade (diminuição da força de
vontade, perda do senso de auto-responsabilidade do ponto de vista econômico e social), a redução
do senso da realidade do mundo externo e a formação de uma imagem ilusória deste, o
distanciamento progressivo dos valores e dos modelos de comportamento próprios da sociedade
externa.51

Já o segundo consiste na:

(...) assunção das atitudes, dos modelos de comportamento, dos valores característicos da
subcultura carcerária. Estes aspectos da subcultura carcerária, cuja interiorização é inversamente
proporcional às chances de reinserção na sociedade livre, têm sido examinados sob o aspecto das
relações sociais e de poder, das normas, dos valores, das atitudes que presidem estas relações,
como também sob o ponto de vista das relações entre os detidos e o staff da instituição penal. Sob
esta dupla ordem de relações, o efeito negativo da prisionalização, em face de qualquer tipo de
reinserção do condenado, tem sido reconduzido a dois processos característicos: a educação para
ser criminoso52 e a educação para ser bom preso.5354

Outro ponto de reflexão passível de destaque é a relação de exclusão-inclusão entre o preso e a
sociedade. Já que a sociedade exerce uma função de exclusão para com o preso, é incompatível
excluir e incluir ao mesmo tempo.55 Baratta faz uma brilhante análise dessa relação de exclusão e
inclusão:

(...) o cárcere reflete, sobretudo nas características negativas, a sociedade. As relações sociais e de
poder da subcultura carcerária têm uma série de características que a distinguem da sociedade
externa, e que dependem da particular função do universo carcerário, mas na sua estrutura mais
elementar elas não são mais do que a ampliação, em forma menos mistificada e mais pura, das
características típicas da sociedade capitalista: são relações sociais baseadas no egoísmo e na
violência ilegal, no interior das quais os indivíduos socialmente mais débeis são constrangidos a
papéis de submissão e de exploração. Antes de falar de educação e de reinserção é necessário,
portanto, fazer um exame do sistema de valores e dos modelos de comportamento presentes na
sociedade em que se quer reinserir o preso. Um tal exame não pode senão levar à conclusão,
pensamos, de que a verdadeira reeducação deveria começar pela sociedade, antes que pelo
condenado: antes de querer modificar os excluídos, é preciso modificar a sociedade excludente,
atingindo, assim, a raiz do mecanismo de exclusão. De outro modo permanecerá, em quem queira
julgar realisticamente, a suspeita de que a verdadeira função desta modificação dos excluídos seja a
de aperfeiçoar e de tornar pacífica a exclusão, integrando, mais que os excluídos na sociedade, a
própria relação de exclusão na ideologia legitimante do estado social.56

Diante da consciência do fracasso histórico do cárcere, seja na defesa da sociedade, seja na
ressocialização do indivíduo, o movimento abolicionista se afirma como uma conseqüência
alternativa à instituição carcerária. "A derrubada dos muros do cárcere tem para a nova criminologia
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o mesmo significado programático que a derrubada dos muros do manicômio tem para a nova
psiquiatria."57

O abolicionismo penal constitui um movimento de negação do sistema penal não só contemporâneo
como também de qualquer sistema penal alternativo, atuante através de modelos formais e abstratos
para resolução de conflitos, que se possa constituir no futuro.58 No entanto, não só a corrente
abolicionista vem repensando o sistema penal, pois se integra a esse movimento, a corrente do
direito penal mínimo.

O direito penal mínimo, diferentemente do abolicionismo, nega legitimidade ao sistema penal tal
como ele é hoje, mas considera necessária a importância do direito penal como um mal necessário,
não deslegitimando, portanto, um sistema penal futuro melhorado em relação ao que se tem hoje.
Enquanto a deslegitimação atribuída pelo abolicionismo é absoluta, a atribuída pelo direito penal
mínimo é relativa, ou seja, é condizente somente com o sistema penal atual, não se estendendo a
um sistema penal futuro baseado na contratação minimizante.59 Considera Zaffaroni,60 portanto, o
direito penal mínimo como uma primeira etapa ao atingimento dos ideais abolicionistas,
considerando o seu potencial de deslegitimação.

A diferença estrutural entre esses movimentos de deslegitimação do direito penal pode ser pensada
a partir de uma reflexão de Baratta:

"Os diferentes conceitos de racionalidade explicam a diferença entre a perspectiva de reforma
própria de um modelo reformista de racionalização, e aquela que é própria do modelo 'abolicionista'
de transformação radical. A razão tecnológica encontra um limite natural na forma de concorrer para
a resolução de contradições do sistema; considerando como irracional a contradição entre os efeitos
desejados e não-desejados do sistema, ela não se encontra em posição senão de estudar os últimos
desde o ponto de vista dos primeiros, e permanece, por isso, no interior da ideologia penal. A razão
tecnológica não consegue atuar senão sobre aquelas contradições do sistema que parecem
suscetíveis de serem resolvidas no interior do sistema mesmo, levando a ideologia penal aos níveis
mais avançados e humanitários e tentando melhorar e integrar as ferramentas da política criminal
atual. A razão crítica descobre a racionalidade funcional das contradições do sistema, mas não as
considera como se fossem suscetíveis de serem resolvidas no interior do sistema, através de
aperfeiçoamentos ideológicos e melhoramentos técnicos. Assumindo a ideologia jurídica como objeto
de conhecimento, a razão crítica produz uma perspectiva de política criminal que se coloca no
exterior da mesma. Por esta razão, não constitui uma perspectiva de racionalização, mas uma
perspectiva racional de superação do sistema penal."61

É mister destacar que o abolicionismo não pretende renunciar à solução dos conflitos que devem ser
resolvidos; apenas, quase todos os seus autores parecem propor uma reconstrução de vínculos
solidários de simpatia horizontais ou comunitários, que permitam a solução desses conflitos sem a
necessidade de apelar para o modelo punitivo formalizado abstratamente, apesar de não serem
adeptos dos mesmos métodos e pressupostos para atingir o objetivo em comum abolicionista.62

4. O superamento do cárcere e a discussão pós-moderna: a crise do Estado Social

O cárcere desempenha somente a função de segregação e exclusão social (enquanto a
sobrevivência institucional vem sendo progressivamente alterada de uma perspectiva favorável à
exclusão a outra de integração), não promove a ressocialização, favorece a reincidência e talvez
nem proteja a sociedade.63

Diante de tais hipóteses que denotam a real crise do modelo carcerário, cabe adicionar as
implicações do modelo de Estado social e a tentativa de superamento da modernidade. Há um elo
entre o instaurar-se do Estado social, a difusão de práticas de controle do tipo não institucional e a
ideologia da ressocialização. Nesse contexto, o sistema punitivo se inclina mais às novas estratégias
de controle em liberdade que à prática carcerária e, dessa forma, a ressocialização vem
experimentada através da execução de outros meios, tendo em vista a insufieciência da pena
privativa de liberdade a tais fins.64

O modelo de Estado social significa a negação do princípio da subjetividade e do absolutismo estatal
modernos. Significa uma formação social composta por cidadãos não centrados em suas próprias
razões, auto-referentes, indiferentes aos outros; e sim, cidadãos preocupados com os demais,
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cidadãos que não aceitam mais o sobrepujar-se dos valores burgueses que promoveram a exclusão
das camadas mais pobres da sociedade. Em outros termos, o prevalecimento do Estado social e de
todos os seus pressupostos, configura-se uma negação dos valores modernos e, portanto, o
superamento da modernidade. Logo, a extinção da pena privativa de liberdade é uma tentativa de
negação da modernidade e superamento da mesma.

Relativamente ao superamento da modernidade, pode-se ressaltar que tanto os países europeus
quanto os latino-americanos discutem e revêem seus paradigmas e institutos. Há discussões
filosóficas que afirmam a chegada da pós-modernidade,65 numa tentativa de negar os princípios
regentes da modernidade e com o objetivo de incitar propostas de superação.

Apesar da existência de teorias pós-modernas que versam sobre o niilismo, tendência para qual se
inclinam alguns críticos da modernidade, por defrontar-se com uma sociedade contemporânea que,
sem grandes narrações construtoras de projetos de significado transcendental, não atingiu o ideário
moderno nem está projetando outro modelo, seja de ordem social ou pessoal:

Implicitamente, essas críticas recorrentes à modernidade estão relacionadas com o esvaziamento ou
a perda de significado da existência, especialmente quando - produto da destruição do mundo
encantado do mito e da crença religiosa - a modernidade propõe fins terrenos que são
continuamente postergados e reformulados no futuro (as promessas não mantidas). No final das
contas, desse modo se tornam quimeras inatingíveis (utopias), que terminam irredutivelmente por
nos escapar, deixando-nos imóveis em um vínculo cego, no niilismo como fim da modernidade.66

Essa tendência propicia apenas a negação dos parâmetros modernos. Há, também, teorias
pós-modernas que visam à rediscussão do racionalismo, observando-o como raiz de muitos
problemas da sociedade contemporânea.

Geralmente, as críticas fundamentais do pós-modernismo miram a base epistemológica da
modernidade e contra a trilogia sujeito-objeto-conceito, própria do logos moderno: crítica ao
pensamento cartesiano, às práticas de dominação e submissão; discussões sobre a relação
opressiva que representa o sujeito transcendente e que o converte, ao mesmo tempo, na sua própria
vítima, obtendo a repressão de sua natureza interna anárquica que tende à felicidade, mas cujo
preço é a formação de um si mesmo unitário, necessário para a auto-conservação e para o domínio
da natureza externa ao sujeito. A conseqüência desse si mesmo unitário seria a razão objetivante e
criadora do sistema totalizante como meio de domíno e fonte da perda da liberdade do sujeito (...)
Assim também a sociedade foi submetida à lógica dominadora da razão, da ciência e do poder,
como se evidencia na constituição das gigantescas burocracias modernas, descritas por Weber no
início do século, e no direito positivo dos Estados.67

Independentemente de adentrar o mérito da discussão acerca do enquadramento da realidade atual
como pós-modernismo ou ainda modernismo, é importante evidenciar que o marcante no contexto
atual é a tentativa de superamento da modernidade. Pois, seja a pós-modernidade um subproduto da
modernidade ou até mesmo um momento antitético a esta, ela não constitui um momento histórico
que caracterize tal superamento. Aquilo que é alvo de crítica na modernidade, ainda subsiste na
sociedade contemporânea. Porém, agora, estamos suportando o reflexo dessas construções
modernas; talvez estejamos vivenciando justamente a circunstância de se dar conta daquilo que o
absolutismo da razão negou e os reflexos dessa negação. Logo, enquanto não passarmos à
construção de outro panorama valorativo diverso do proposto pela modernidade, não poderemos
falar de pós-modernidade como uma época cuja realidade social já contradiz o modelo então vigente.

A sociedade contemporânea clama por outra perspectiva estatal, pela implantação do Estado social
que permanece apenas como modelo ideal em muitas sociedades. Os valores sofreram
transformações: não se aceita mais o modelo de Estado moderno pelo seu absolutismo nem as
justificativas contratualistas que partiam do individualismo subjetivo e explicavam o autoritarismo
estatal na construção do bem-estar social.

Hoje os paradigmas são outros. Hegel, mesmo moderno, criticava a modernidade pelo absolutismo
da razão que promoveu uma cisão entre as diversas esferas da vida humana e, já percebia nisso um
problema.68 Mais recentemente, Nietzsche criticou os a priori modernos ressaltando os problemas
advindos do racionalismo pela negação da esfera mítica, por exemplo, numa tentativa de mostrar a
negação da fantasia (negada pela razão).69
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Hoje, Habermas levanta a mesma crítica, localizando os problemas da sociedade contemporânea no
racionalismo subjetivo moderno. Segundo o filosofo:

"(...) a teoria da comunicação pode fornecer a sua contribuição à explicação de como, na
modernidade, uma economia organizada com base no mercado entrelaça-se funcionalmente com o
estado monopolizador da violencia, torna-se autônoma em relação ao mundo da vida como um
pedaço de sociabilidade livre de normas e contrapõe, aos seus próprios imperativos racionais,
imperativos fundados na conservação do sistema (...) Os mundos da vida podem se diferenciar
estruturalmente ainda bem amplamente, podem formar para os âmbitos funcionais da reprodução
cultural, da integração social e da socialização, sistemas parciais altamente especializados (e partes
de partes de subsistemas): a complexidade de cada mundo da vida é extremamente limitada pela
capacidade do mecanismo de entendimento. À medida em que um modo da vida se racionaliza,
cresce o dispêndio com o entendimento que vem junto com os próprios agentes comunicativos.70

Afirma ainda que:

Somente quando a razão mostra a sua verdadeira essência na figura narcisista de um poder che
submete tudo ao redor como objeto, identitário, só em aparência universal,vinculado solenemente à
auto-afirmação e à autopotencialização particular, o Outro da razão pode, por sua vez, ser pensado
como uma potência espontânea, que se auto-institui e fundamenta, ao mesmo tempo vital e não
transparente, que não corre nem ao menos o risco de uma faísca de razão (...)." O Outro da
subjetividade que se dilata não é mais agora a totalidade cindida (...) O Outro da razão, é a natureza,
o corpo humano, a fantasia, o desejo, os sentimentos - ou melhor: tudo isso na medida em que a
razão não pôde apropriar-se dele.71

Habermas reclama, portanto, a elaboração de uma razão intersubjetiva:

"(...) não é mais privilegiado aquele comportamento objetivante, no qual o sujeito cognoscente
orienta-se para si mesmo como a entidade no mundo. No paradigma da compreensão, é
fundamentalmente mais importante o comportamento performático dos participantes da interação,
que coordenam os seus planos de ação, entendendo-se reciprocamente sobre qualquer coisa no
mundo (...) Ora, este comportamento de participantes de uma interação linguisticamente mediata
torna possível uma relação do sujeito consigo mesmo diferente daquela puramente objetivante que
um observador assume frente a entidade no mundo. Aquele desdobramento transcedental-empírico
da auto-referência é inevitável somente enquanto não existe alternativa alguma a esta perspectiva do
observador: somente então o sujeito deve considerar-se como a outra parte dominante do mundo em
seu complexo - ou como uma entidade que se apresenta neste."72

Percebe-se, então, que há uma discussão filosófica em torno da negação da modernidade,
observando-a como raiz dos problemas da sociedade atual. Assim, com a crise dos paradigmas
modernos, entram em crise todas as instituições pautadas em tais pressupostos.

Discutir a crise do cárcere é discutir a crise das instituições modernas. O cárcere foi o fruto punitivo
da modernidade e assim como ela, hoje está em crise latente. Abordar essa problemática é discutir
os paradigmas modernos aplicados a um instituto particular. É procurar compreender a crise
carcerária num contexto histórico-filosófico que lhe deu origem e hoje contribui para a sua extinção.
A pena privativa de liberdade é alvo de críticas não só de ordem teórica ou histórico-filosófica, mas
de ordem prática. O cárcere não atende à finalidade reeducativa da pena, antes, mantém uma
funcionalidade excludente que atua ainda como meio de refreio à ascensão das camadas menos
favorecidas.73

O cárcere é um problema social: ele não se enquadra nas exigências de implantação do Estado
social, na estruturação de uma sociedade que almeja a igualdade material de condições, em
detrimento de uma igualdade formal que ratificava de fato uma desigualdade material; nos apelos de
uma sociedade carente de educação e de possibilitações e não mais de repressão. Um direito penal
obediente a esses anseios não pode continuar perpetrando a exclusão e a desigualdade por meio da
criminalização de condutas que visam à reprimenda carcerária.
5. Por que tantos presos?

A crise do cárcere não é uma discussão atual.74 Desde o período entre as duas guerras mundiais
que a pena carcerária vem sofrendo uma diminuição em toda a Europa; tal diminuição corresponde à
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instauração do modelo de Estado Social. No entanto, apesar da constatada diminuição da utilização
da pena privativa de liberdade e do contemporâneo aumento de elaboração de medidas alternativas
ao cárcere, em meados dos anos 70 houve um aumento do número de presos na Itália e no restante
da Europa.

Na verdade, nunca houve realmente a elaboração de um modelo não punitivo, pois apesar da
redução sofrida na pena privativa de liberdade houve um aumento de medidas alternativas ao
cárcere, mantendo assim uma média ainda maior de pessoas sofrendo pena, não obstante essa não
fosse carcerária. Dessa forma, não havendo uma alteração na estrutura punitiva como um todo,
sempre se estará suscetível a uma onda descarcerizadora seguida de uma outra carcerizadora, visto
que o modelo punitivo é só uma escolha que compõe um sistema cuja estruturação continua
inabalado quando se discute apenas uma questão pontual apesar de basilar como é o caso da pena
privativa de liberdade.

O fato é que a quantidade de presos vem crescendo muito nessas últimas décadas no mundo
ocidental. A fim de explicar esse fenômeno algumas teorias surgem principalmente nos Estados
Unidos e na Inglaterra. Didaticamente, Pavarini75 as apresenta em quatro justificativas:

1. Essa primeira justifica o aumento nas taxas de encarceramento por conta do aumento da
criminalidade que vem ocorrendo desde os anos 70 e 80. Para os teóricos defensores dessa tese, a
causa do aumento da criminalidade está vinculada à crise dos sistemas de welfare, ao aumento dos
índices de desocupação, à política de criminalização das drogas e à intensificação dos fluxos
migratórios. A essa justificativa, contrapõe Pavarini a seguinte crítica:

"(...) não conhecendo cientificamente a criminalidade real, relacionar os índices daquela apenas
aparente com as taxas de carcerização, é metodologicamente errôneo, porque o registro da
ilegalidade manifestada, além de ser em razão do andamento daquela real, depende de outras
variáveis também determinantes, tais como, a propensão denunciatória das vítimas e dos cidadãos e
o grau de eficiência das agências repressivas e investigativas, ou seja, as forças de polícia e as
instâncias judiciárias."76

2. Para essa segunda, a população de detentos aumentou graças a legislações penais mais
repressivas, vindas à tona nos anos 80 e 90, inicialmente implementadas nos Estados Unidos e na
Inglaterra, mas que chegaram a influenciar quase todos os países ocidentais. Tais legislações eram
manifestamente contrapostas à cultura da prevenção especial, fundamentando-se nas doutrinas
neo-retribucionistas. Também a essa justificativa, Pavarini tece as seguintes críticas:

"a) primeiramente, em quase todo lugar, o tempo da legislação inspirada no princípio de lei e ordem
se desenvolveu em um contexto situacional de aumento da delinquência, sendo, portanto, impossível
conseguir quantificar separadamente a contribuição ao aumento das taxas de carcerização
determinada pelo aumento dos índices de criminalidade daquela favorecida por legislações penais
mais severas. b) É um dado muito conhecido, e portanto não merece mais que um aceno, que
processos de criminalização primária mais ou menos inspirados em critérios severos, não
necessariamente se traduzem em processos de criminalização secundária igualmente e
efetivamente severos."77

3. Para essa justificativa, a população carcerária aumentou por conta da maior severidade no
processo de criminalização secundária. Para os teóricos dessa corrente explicativa, as penas
tornaram-se mais severas quanto a sua fase executiva, ou seja, não é que se aprisionam mais
pessoas, mas sim que essas pessoas aprisionadas demoram mais tempo no cácere. Contário ainda
a esse posicionamento, argumenta Pavarini:

"a) frequentemente as fases de recarcerização são acompanhadas seja por um aumento da
delinquência (repito: delinquência, não criminalidade), seja por uma legislação penal mais
draconiana, seja, enfim, por uma maior severidade das agências de criminalização secundária, razão
pela qual, no final, não é possível valorar a contribuição de cada um desses fatores com relação ao
fenômeno estudado; b) um crescimento da delinquência acompanhado também de um aumento da
severidade in the books não explicam (no sentido que a circunstância da compresença não é uma
explicação) também um aumento da severidade in the facts. Por outro lado, também a verificação
empírica da correlação significativa entre duas ou mais variáveis não será nunca ou não é ainda uma
explicação."78
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5. Esse modelo explicativo contrapõe-se aos demais, argumentando sob a perpectiva da construção
social. Para esse modelo, a difusão na sociedade de um sentimento de insegurança nas duas
últimas décadas, ocasionou um movimento no sistema penal de maior severidade, aumentando,
assim, sua prática de repressão. Logo, esse modelo justifica o aumento da população carcerária a
partir de uma determinada construção social, cujos meios de comunicação em massa e o sistema
político tout-court apresentam um papel fundamental.

Conclui Pavarini, portanto, que todos esses modelos explicativos guardam entre si um certo grau de
plausibilidade, com relação a algumas realidades nacionais, principalmente quando se fala de
Estados Unidos, alguns poucos países europeus e outros também poucos ocidentais. Tais
realidades nacionais caracterizam-se pelo aumento de formas de ilegalidade, por uma mudança nas
práticas de política criminal e pela difusão do fenômeno de alarme social, tudo isso nos últimos 20
anos.79

Em suma: mais ou menos cárcere no mundo (um mais ou menos, repito, apreciável mais
simbolicamente que materialmente) não parece ter muito a ver com a criminalidade, com o
ampliar-se ou restringir-se do universo dos excluídos do trabalho, com as variações nas
representações sociais da periculosidade nas grandes periferias do mundo; ou melhor, tem também
a ver com tudo isso, mas no sentido que, na presente contingência histórica, o aumento da
criminalidade, a difusão da insegurança social, as práticas de exclusão impostas pelo mercado, os
novos processos de mobilidade determinados pela globalização, a redução do estado social, etc, são
somente os elementos através dos quais - primeiramente na capital - constrói-se, impõe-se e, ao
final, difunde-se universalmente uma nova filosofia moral, um determinado ponto de vista sobre o
bem e sobre o mal, sobre o lícito e o ilícito, sobre o merecedor de inclusão ou de exclusão.80

6. A doutrina da "Tolerância Zero" -Referências bibliográficas

Nesse momento, abordaremos o tema que vem norteando as políticas criminais em quase todo o
continente europeu e americano. Trata-se da doutrina da "Tolerância Zero" que partindo de Nova
York, difunde-se pela Inglaterra,81 França, Alemanhã, Itália, Nova Zelândia, Austrália, Canadá, além
de México, Argentina e Brasil.82

Essa doutrina consiste mais em um "instrumento de legitimação da gestão policial e judiciária da
pobreza que incomoda",83 em uma nova retórica política e, em parte, em uma estratégia de
segurança urbana que em uma específica estratégia de política criminal.84

A partir dos anos 90, iniciam-se as discussões em torno da Zero Tolerance como uma forma capaz
de solucionar os mais diferentes problemas: drogas, microcriminalidade, pedofilia etc, seria uma
medida que serveria a tudo. Tal discussão, que teve início nos Estados Unidos, logo difundiu-se pela
Europa,85 gerando, já há alguns anos, um certo pânico moral no que diz respeito à violência urbana,
cujo alvo são os "bairros sensíveis" e as vítimas os seus habitantes.86

A doutrina da "Tolerância Zero" nasce baseada na doutrina da "vidraça quebrada" em New York,
consistente no afirmar-se que só a partir de uma tolerância zero das pequenas incivilidades se pode
previnir a geral e futura incivilidade nas cidades.87

Como ressalta Wacquant:

"(...) essas noções não brotam espontaneamente, já todas constituídas, da realidade. Elas
increvem-se em uma vasta constelação discursiva de termos e teses vindos dos Estados Unidos
sobre o crime, a violência, a justiça, a desigualdade e a responsabilidade - do indivíduo, da
'comunidade', da coletividade nacional - que pouco a pouco se insinuaram no debate público
europeu e que devem o essencial de seu poder de persuasão à sua onipresença e ao prestígio
redescoberto de seus pioneiros na cena internacional. A banalização desses lugares-comuns
dissimula um risco que muito pouco tem a ver com os problemas aos quais se referem
ostensivamente: a redefinição das missões do Estado, que, em toda parte, se retira da arena
econômica e afirma a necessidade de reduzir seu papel social e de ampliar, endurecendo-a, sua
intervenção penal. (...) Supressão do Estado econômico, enfraquecimento do Estado social,
fortalemcimento e glorificação do Estado penal."88

Dentre os americanos que inspiraram a reforma britânica das ajudas sociais, destaca-se Lawrence
Mead o qual desenvolveu uma tese responsabilizando a não imposição de obrigações de
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comoportamentos aos beneficiários das políticas públicas de assistência pelo fracasso do
Estado-providência americano dos anos 70 e 80.89 Segundo Mead:90

"(...) 'o emprego, ao menos no que diz respeito a empregos 'sujos' e mal pagos, não podem mais ser
deixados à boa vontade e à iniciativa dos que trabalham': ele deve ser tornado obrigatório (...) 'O
não-trabalho é um ato político' que demonstra 'a necessidade do recurso à autoridade' (...)

Assim, Mead constata que o trabalho precário é induzido pela coação política, sendo favorável,
então, a substituição do Estado-providência materialista por um Estado punitivo paternalista, capaz
de estabelecer o trabalho assalariado dessocializado - base da nova ordem polarizada de classes."91

A relação entre o trabalho e a criminalização, ou melhor, entre o mercado de trabalho e o
encarceramento, é tal que há uma sobrecondenação na privação de liberdade dos indivíduos
marginalizados pelo mercado de trabalho, ou melhor, não absorvidos por este, pois o mero fato de
não ter emprego faz aumentar o prazo de privação de liberdade, seja em prisão preventiva, seja no
fato de quase nunca conseguir os benefícios do sursis. "Enfim, a ausência ou a fragilbilidade da
inserção profissional do detento estende a duração efetiva da reclusão diminuindo suas chances de
se beneficiar de uma redução de pena ou de uma liberdade condicional ou antecipada."92

A implementação da política da "Toletância Zero" já se dá em um ambiente de aumento
regularmente crescente nas taxas de encarceramento nos Estados Unidos. Durante os anos 60
pode-se constatar uma baixa na população carcerária, a ponto de se iniciarem debates em torno da
descarcerização e penas alternativas, tratando o cárcere como ultima ratio somente para os
criminosos perigosos, chegou-se até a discutir o fim do cárcere. No entanto, 10 anos depois, toda
essa situação muda: enquanto em 1975 a população carcerária era de 380.000, 10 anos depois essa
mesma população atingiu 740.000 e em 1995 saltou para 1,5 milhão e para dois milhões no final de
1998. "Se fosse uma cidade, o sistema carcerário norte-americano seria hoje a quarta maior
metrópole do país" .93

Ocorre que esse aumento da população carcerária não vem sendo gratuito para a população, ou
seja, enquanto o Estado investe em cárceres, recua na assistência social, a ponto de ser possível
traçar um paralelo entre os investimentos nas instituições penitenciárias e a diminuição dos
investimentos nas políticas sociais nos Estados Unidos:

No total, em 1993, os Estados Unidos gastaram 50% a mais com suas prisões que com sua
administração judiciária (32 bilhões de dólares contra 21), ao passo que os orçamentos dessas duas
administrações eram idênticas 10 anos antes (em torno de sete bilhões cada uma). E, a partir de
1985, os créditos para funcionamento das penitenciárias superaram anualmente o montante
destinado ao principal programa de ajuda social, Aid to Families with Dependent Children (AFDC),
ou, ainda, as somas destinadas à ajuda alimentar às famílias pobres (Food Stamps) (...) Assim,
enquanto os créditos penitenciários do país aumentavam 95% em dólares constantes entre 1979 e
1989, o orçamento dos hospitais estaganava, o dos liceus diminuia em 2% e o da assistência social,
em 41%. Os Estados Unidos fizeram a escolha de construir para seus pobres casas de detenção e
estabelecimentos penais em lugar de dispensários, creches e escolas.94

Diante dos gastos exorbitantes com o cárcere, foram estabelecidas quatro técnicas de redução de
gastos:

A primeira consiste em diminuir o nível de vida e de serviços no seio dos estabelecimentos
penitenciários, limitando ou suprimindo os privilégios concedidos a seus prisioneiros, tais como
ensino, esporte, entretenimentos e atividades voltadas para a reinserção, já rebaixadas a uma
posição ridícula (menos de 5% do orçamento do sistema carcerário na Califórnia). A segunda parte
da inovação tecnológica, em matéria de vídeos, informática, biometria, telemedicina etc., para melhor
a produtividade da vigilância. Uma terceira estratégia visa transferir uma parte dos custos da
carceragem para os presos e suas famílias: como consequência, duas dezenas de estados e várias
dezenas de condados urbanos faturam a jornada de detenção de seus prisioneiros, cobram gastos
com documentação, fazem as refeições serem pagas e impõem um pedágio para se ter acesso aos
serviços do estabelecimento (lavanderia, oficina, eletricidade, telefone etc.) (...) A quarta técnica,
bastante promissora, consiste em reintrodizir o trabalho desqualificado em massa no seio das
prisões (...) Mas ele só diz respeito atualmente a um detido sobre 15, em razão de exigências legais
severas que pesam sobre as indústrias penitenciárias. Diversos projetos de lei recentes têm
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justamente como objetivo suprimir esses entraves, pois muitos especialistas consideram o
desenvolvimento do trabalho assalariado carcerário a fonte mais importante de fazer economia. E,
desde o momento em que se impõe aos pobres de fora a obrigação de trabalhar pelo viés do
workfare, é lógico impô-lo também a esses pobres de dentro. Um último método para diminuir o custo
assombroso da transição do Estado social para o Estado penal estende à justiça a ideologia da
mercantilização, que já guia o endurecimento dos programas de assistência aos pobres: privatizar o
encarceramento.95

Logo, é possível afirmar uma certa mercantilização seja da assistência social que da própria prisão,
dentro de uma política de menos Estado e grandes exigências orçamentárias. É uma forma, em
outras palavras, de tornar o pobre e o prisioneiro rentáveis (se é que preso já não é sinônimo de
pobre). Esse panorama é lido por Wacquant como se se assistisse:

"(...) à gênese não de um simples 'complexo carcerário-industrial', como sugeriram alguns
criminologistas, seguidos nisto pelos militantes do movimento de defesa dos presos, mas de um
complexo comercial carcerário-assistencial, ponta de lança do Estado liberal-paternalista nascente.
Sua missão consiste em vigiar e subjugar, e se precisar punir e neutralizar, as populações
insubmissas à nova ordem econômica segundo uma divisão sexuada do trabalho, seu componente
carcerário ocupando-se prioritariamente dos homens ao passo que seu componente assistencial
exerce tutela sobre (suas) mulheres e filhos."96

Vale a pena ainda destacar que entre as consequências do cárcere estão os "efeitos pauperizantes
do penitenciário" que não se restringem apenas aos presos, estendendo-se a suas famílias e bairros,
pois quanto mais se prendem os pobres, mais se garante a perpetuação da pobreza, porque
dificilemente eles conseguirão sair desse ciclo, constituindo sempre um alvo constante às políticas
de criminalização da miséria.97

Observa Wacquant que enquanto os Estados Unidos aplicam políticas de criminalização da miséria,
atreladas à insegurança salarial e social; a Europa encontra-se ainda dividida entre as políticas de
encarceramento da pobreza coligada ao controle policial das classes menos favorecidas, além do
recuo nas ações de proteção social e o disciplinamento de novos direitos, tais quais:

"(...) o salário de subsistência, independentemente da realização ou não de um trabalho, a educação
e a formação para a vida, o acesso efetivo à moradia para todos e a cobertura médica universal -,
acompanhada de uma reconstrução efetiva das capacidades sociais do Estado, de modo a conduzir
rapidamente à criação de um Estado social europeu digno do nome."98

A criminalização da miséria ou mesmo "penalidade neoliberal"99 confronta-se, portanto, com o
seguinte paradoxo: resolver com um "mais Estado policial e penitenciário" o "menos Estado
econômico e social", que se configura como a razão do aumento desproporcional da "insegurança
objetiva e subjetiva" em quase todos os países europeus e americanos.100

É possível constatar, portanto, que o cárcere desde o final do séc. XX denota-se como "um sistema
em expanão", assim como já foi na sua primeira fase (no séc. XVII) e na sua segunda fase (entre o
final do séc. XVIII e durante o séc. XIX).101
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una tendenza divaricante fra 'diffusione' e 'concentrazione' dello stesso: il momento della 'diffusione'
finisce per coincidere con il governo del sociale attraverso lo Stato sociale e il momento di
'concentrazione' del controllo viene a realizzarsi interamente nella superstite pratica di tipo
custodiale." NASCETTI, G. P., 1990, p. 239.

26. DE GIORGI, 2000, p. 15-16.

27. Idem, ibidem, p. 16-17.

28. "Dal punto di vista della logica assicurativa, esistono dunque fattori di rischio distribuiti
casualmente nell'ambito di una collettività, che non possono essere riferiti direttamente a singoli
soggetti, se non in quanto questi ultimi rientrino in gruppi determinabili in base a un maggiore o
minore tasso di rischiosità. La strategia assicurativa consiste prima di tutto in un'operazione di
quantificazione probabilistica, attraverso valutazioni statistiche, del tasso di rischio esistente. Si
procede poi a una classificazione dei soggetti nell'ambito di gruppi omogenei di rischio. Infine, in base
all'appartenenza a questo o a quel gruppo o fascia, il rischio diventa denaro, in forma di premio
assicurativo versa all'impresa assicuratrice." DE GIORGI, 2000, p. 36.

29. DE GIORGI, 2000, p. 37.
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30. Idem, ibidem, p. 41-42.

31. Idem, ibidem, p. 48.

32. Idem, ibidem, p. 95.

33. Si assiste a un progressivo esaurimento di quella struttura economica (la grande fabbrica e la
relativa organizzazione, la produzione di massa, il pieno impiego) che aveva costituito il pressupposto
materiale del modello disciplinare, delle sue tecnologie di potere e delle sue finalità(...) Non è più
necessario, né utile, né soprattuto economico, trasformare i devianti in lavoratori di cui il sistema
produttivo non ha bisogno. Essi sarebbero comunque votati alla disoccupazione, e tornerebbero
rapidamente al crimine, alla devianza." De Giorgi, 2000, p. 94-95.

34. DE GIORGI, 2000, p. 95. Similiar é a situação brasileira onde o "(...) estereótipo do delinquente
se fixa na figura do favelado. Pouco importa que, de 100 mortes no Rio de Janeiro, apenas duas
estejam associadas a ufigura figura assalto e 35 sejam causadas por motoristas imprudentes (as
restantes são episódios interindividuais - homicídios dolosos -, ou 'mortes institucionais'): nossa
figura de um matador não é de um homem de classe média sentado no seu carro, e sim o assaltante
armado. Pouco importa que o dano econômico e social produzido por um só dos grandes crimes de
colarinho branco (falências fraudulentas, sonegações fiscais, evasão de divisas, etc.) supere de mil
vezes o somatório de todos os roubos e furtos:nossa figura do ladrão não é do banqueiro desonesto
sentado em seu escritório, e sim o assaltante ou mesmo ou ventanista." Batista, 1990, p. 168.

35. DE GIORGI, 2000, p. 48-81.

36. "Il carcere può 'funzionare' contro la criminalità. A certe condizione la pena del carcere può
essere utile nel produrre meno criminalità e meno recidiva. Certo non perchè attraverso l'esecuzione
della pena detentiva si possano risocializzare i criminali; ovvero perchè la pena del carcere riesca ad
intimidire i potenziali devianti. Il carcere può essere utile nel governo della criminalità e della recidività
se ed in quanto sia messo in grado di operare con finalità di neutralizzazione selettiva." PAVARINI,
Massimo. Saggi sul governo della penalità. Bologna: Martina, 2007, p. 55.

37. DE GIORGI, 2000, p. 82-86.

38. Idem, ibidem, p. 87.

39. "Mentre la risorsa simbolica del sistema della giustizia penale utilizza in vocabolario in cui i termini
più utilizzati sono imputazione, responsabilità personale, meritevolezza del castigo, esemplarità della
pena, ecc., insomma, le molte espressioni che definiscono la riduzione indivuduale della dimensione
sociale dei problemi, la gestione amministrativa delle pene parla un'altra lingua: non più quella di
punire gli individui, ma di gestire gruppi sociale in ragione del rischio criminale; non più quella
correzionalistica, ma quella burocratica di come ottimizzare le risorse scarse, in cui l'efficacia
dell'azione punitiva non è più in ragione dei telos esterni al sistema (educare e intimidire), ma in
ragione di esigenze intra-sistemiche (neutralizzare e ridure i rischi)." PAVARINI, 2007, p. 56.

40. "Vere e proprie crociate morali determinano un clima sociale di moral panic, che sostiene e
legittima un intervento istituzionale sempre più repressivo e punitivo sopratutto nei confronti della
microcriminalità". DE GIORGI, 2000, p. 86.

41. DE GIORGI, 2000, p. 88.

42. PAVARINI, Massimo. I nuovi confini della penalità - Introduzione alla sociologia della pena.
Bologna: Edizioni Martina Bologna, 1996, p. 3.

43. "In una prospettiva attenta a ciò che si può chiamare economia politica della sofferenza legale,
non tutti i reati meritano la privazione della libertà per quanto temporalmente limitata. In una
concezione strettamente retributiva non tutte le violazione della legge penale possono essere pagate
con la libertà (...) la sofferenza del carcere, per quanto la minima delle possibili, può eccedere ogni
limite posto dalla dovuta proporzionalità con l'illecito commesso." PAVARINI, 1996, p. 46.

O modelo punitivo carcerário: entre a crise
teórico-ideológica e o reafirmar-se político

Página 18



44. "La pena detentiva - in qualche modo in coincidenza con il suo affermarsi come pena dominante
nella prima metà del secolo scorso - si palesa immediatamente fallimentare nei confronti di ogni
criterio di utile sociale: non trattiene sempre dal delinquente tanto chi ha già, quanto chi non ha
ancora violato la legge penale; spesso, più che inutile, si palesa dannosa, perché favorisce la recidiva
(...) A portare avanti questa strategia di alternatività, in particolare a cavallo del secolo e nei primi
decenni del novecento, è il movimento correzionalistico cresciuto nella cultura positivistica: se non è
sempre possibile contare su un processo trattamentale a scopi specie-preventivi in ambiente
carcerario, si può invece altrimenti sperare in spazi extra-carcerari." PAVARINI, 1996, p. 46-47.

45. "Le esigenze di governo del carcere - come di ogni altra istituzione totale - trovano adeguata
soddisfazione nella conosciuta logica dei premi e castighi. L'ordine negli istituti di pena è garantito
attraverso la promessa e minaccia di modulare l'intensità della sofferenza in ragione della condotta
del detenuto entro quelle mura. Ridurre l'afflittività - vuoi accorciando il tempo di pena, vuoi
convertendo questo, o parte di questo, in modalità punitive più leggere - può aprire la strada a modi di
soffrire la pena del carcere in spazi extra-murari. Chiamare queste modalità di trattamento carcerario
extra-murario misure alternative alla pena detentiva è falso: esse rimangono pur sempre pena
carceraria anche quando si soffrono, in parte, fuori da quelle mura. Lo spazio della loro funzionalità è
quindi quello di inserirsi in una logica di premialità per ragioni interne al carcere." PAVARINI, 1996, p.
48-49.

46. PAVARINI, 1996, p. 49-50.

47. BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. Trad. Juarez Cirino dos
Santos. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 183.

48. BARATTA, 2002, p. 183-184.

49. Idem, ibidem, p. 184.

50. BARATTA, loc. cit.

51. Idem, loc. cit.

52. Sobre esse aspecto "(...) influi, particularmente, o fato de que a hierarquia e a organização
informal da comunidade é dominada por uma restrita minoria de criminosos com forte orientação
anti-social, que, pelo poder e, portanto, pelo prestígio de que goza, assume a função de modelo para
os outros, sendo, ao mesmo tempo, uma autoridade com quem o staff da instituição é constrangido a
mediar o próprio poder normativo de fato. A maneira pela qual são reguladas as relações de poder e
de distribuição de recursos (também daqueles relativos às necessidades sexuais) na comunidade
carcerária, favorece a formação de hábitos mentais inspirados no cinismo, no culto e no respeito à
violência ilegal." BARATTA, 2002, p. 185.

53. Esta ocorre "(...) em parte, também no âmbito da comunidade dos detidos, dado que a assunção
de um certo grau de ordem, da qual os chefes dos detidos se fazem garantes frente ao staff (em
troca de privilégios), faz parte dos fins reconhecidos nesta comunidade. Esta educação ocorre,
ademais, através da aceitação das normas formais da instituição, e das informais postas em ação
pelo staff. Em geral, pode-se dizer que a adaptação a estas normas tende a interiorizar modelos
exteriores de comportamento, que servem ao ordenado desenvolvimento da vida da instituição (...) A
relação com os representantes dos órgãos institucionais, que, desse modo, se torna característica da
atitude do preso, é marcada, ao mesmo tempo, pela hostilidade, pela desconfiança e por uma
submissão sem consentimento." BARATTA, 2002, p. 185-186.

54. BARATTA, 2002, p. 184-185.

55. Ibdem, p. 186.

56. BARATTA, loc. cit.

57. Idem, ibidem, p. 203.
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58. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em busca das penas perdidas. Trad. Vânia Romano Pedrosa e Amir
Lopes da Conceição. Rio de Janeiro: Revan, 2001, p. 89.

59. ZAFFARONI, 2001, p. 89.

60. Idem, ibidem, p. 106.

61. BARATTA, 2002, p. 214.

62. Tal diferença vem analisada por Zaffaroni, onde vale a pena destacar um trecho onde o autor
discorre sobre os posicionamentos de alguns dos principais autores abolicionistas, denotando "(...) a
preferência marxista de Thomas Mathiesen, a fenomenologia de Louk Hulsman, a estruturalista de
Michel Foucault e, poderia ainda ser acrescentada, a fenomenológico-historicista de Nils Christie. a)
Hulsman, após uma evolução radicalizante de seu pensamento, concluiu ser o sistema penal um
problema em sim mesmo e, diante de sua crescente inutilidade na solução de conflitos, torna-se
preferível aboli-lo totalmente como sistema repressivo. Entre outras razões, Hulsman afirma que há
três motivos fundamentais a favor da abolição do sistema penal: é um sistema que causa
sofrimentos desnecessários que são distribuídos socialmente de modo injusto; não apresenta efeito
positivo sobre as pessoas envolvidas nos conflitos; e é sumamente difícil de ser mantido sob
controle. A proposta de Hulsman dirige-se para a substituição direta do sistema penal não por um
macronível estatal, mas sim por instâncias intermediárias ou individualizadas de solução de conflitos
que atendam às necessidades reais das pessoas envolvidas. Para isto, Hulsman propõe uma nova
linguagem que suprima as categorias de 'crime' e 'criminalidade' que, como categorias, são
'reificadas' no pensamento ocidental, por escamotearem, na realidade, uma variedade imensa de
conflitos que, obviamente, não desaparecerão com a supressão do sistema penal. Esses conflitos,
no entanto, ao serem redefinidos como 'situações problemáticas' podem encontrar soluções efetivas,
ou seja, entre as partes envolvidas, em um 'cara a cara' similar a modelos de solução de conflitos
(compensatório, terapêutico, educativo, assistencial, etc.) que, diferentes do modelo punitivo, têm a
vantagem de não serem, ao contrário deste modelo - cuja aplicação exclui, automaticamente, os
restantes - necessariamente alternativos (...) b) Mathiesen (...) Como Mathiesen vincula a existência
do sistema penal à estrutura produtiva capitalista, sua proposta parece aspirar não apenas à
abolição do sistema penal, como também à abolição de todas as estruturas repressivas da
sociedade. c) O abolicionismo de Nils Christie apresenta muitos pontos de contato com o de
Hulsman. No entanto, pode-se considerar Christie mais inclinado a fundamentar seus argumentos
sobre a experiência histórica e, inclusive, sobre os reduzidos modelos existentes de ensaios
comunitários nórdicos, como Christiania e Tvind. Christie destaca expressamente a destrutividade
das relações comunitárias do sistema penal, em seu caráter dissolvente das relações de
horizontalidade e os conseqüentes perigos e danos da verticalização corporativa (...) d) Embora não
possa ser considerado um abolicionista no sentido dos demais autores aqui analisados, Michel
Foucault foi, sem dúvida, um abolicionista. Embora Foucault não ofereça considerações táticas para
avançar rumo ao abolicionismo, permite entrevê-las quando aconselha a 'técnica do judoca', ou seja,
quando se refere à debilidade que sofre o poder ao utilizar-se de violência, que o deixa apoiado em
um só pé. Deve ser observado que a utilização da força do adversário, em substituição ao emprego
da própria violência, é um postulado básico de qualquer tese da 'não-violência." ZAFFARONI, 2001,
p. 98-102.

63. PAVARINI, 1996, p. 25.

64. Idem, ibidem, p. 69.

65. A pós-modernidade vem postulada como: "(...) risultato dello sviluppo scientifico e specialmente
del progresso tecnologico nella società, a sua volta reso possibile dalla trasformazione della relazione
tra soggetto ed esteriorità per mezzo della ragione strumentale. Si tratta di un'associazione o fusione
di entrambi in modo da permettere all'uomo contemporaneo di creare la realtà superando la sua mera
ricreazione, ed in cui la verità, valore supremo della scienza, ha perso il suo significato, dato che
nemmeno esistirebbe il campo, il terreno sul quale contrastarla. Il superamento della distanza
(mediazone) tra l'essere e la realtà implicherebbe anche la perdita del referente stesso del soggetto e
con esso la perdita di tutti i referenti, di tutte le metanarrazioni in base alle quali si è costruita la
società ed il soggetto. È la fine della modernità: è l'arrivo del postmodernismo." FARLAS, Raúl
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Zamorano. LA DEMOCRAZIA DEI POSTMODERNI E I SUOI GESTI ALLEGORICI. Lecce: Pensa
Editore, 2004, p. 19-20.

66. "Implicitamente, queste critiche ricorrenti alla modernità sono in rapporto con lo svuotamento o la
perdita di significato dell'esistenza, specialmente quando - prodotto della distruzione del mondo
incantato del mito e della credenza religiosa - la modernità viene a proporre fini terreni che vengono
continuamente posticipati e riformulati nel futuro (le promesse non mantenute). In fin dei conti, in
questo modo diventano chimere irraggiungibili (utopie), che finiscono irriducibilmente per sfuggirci,
lasciandoci fermi in un vincolo cieco, nel nichilismo come fine della modernità." FARLAS, 2004, p. 25.

67. "In generale, le critiche fondamentali del postmodernismo puntano alla base epistemologica della
modernità e contro la trilogia soggetto-oggetto-concetto, propria del logos moderno: critica al cogito
cartesiano, alle pratiche di dominio e sottomissione, discussione sulla relazione oppressiva che
rappresenta il soggetto trascendente e che lo converte al tempo stesso nella sua propria vittima,
ottenendo di reprimere la sua anarchica natura interna che tende verso la felicità ma il cui prezzo è la
formazione di un se stesso unitario, necessario per l'autoconservazione e per il dominio della natura
esterna al soggetto. La conseguenza di questo se stesso unitario sarebbe la ragione oggettivizzante
e creativa del sistema totalizzante come mezzo di dominio e fonte della perdita della libertà del
soggetto (...) Così anche la società è stata sottoposta alla logica dominatrice della ragione, della
scienza e del potere, come si evidenzia nella costituzione delle gigantesche burocrazie moderne,
descritte da Weber ad inizio secolo, e nel diritto positivo degli Stati." FARLAS, 2004, p. 23-24.

68. "Hegel non è il primo filosofo che appartiene all'età moderna, ma è il primo per il quale la
modernità sia divenuta un problema." HABERMAS, Jurgen. Il discorso filosofico della modernità.
Trad. Emilio Agazzi e Elena Agazzi. Bari: Laterza, 2003, p. 45.

69. "La modernità perde la sua posizione eminente; essa costituisce ancora soltanto un'ultima epoca
nella grandiosa storia di una razionalizzazione che inizia con la dissoluzione della vita arcaica e con
la decomposizione del mito". Ibidem, p. 89. "Perciò l'uomo della modernità, privo di miti, dalla nuova
mitologia può attendersi soltanto un tipo di redenzione che elimina tutte le mediazioni (...) Con
Nietzsche la critica della modernità rinuncia per la prima volta a mantenere il contenuto emancipativo.
La ragione centrata nel soggetto viene messa a confronto con il totalmente altro dalla ragione. E
quale istanza contro la ragione Nietzsche evoca le esperienze, arretrate nell'arcaico,
dell'auto-rivelazione di una soggettività decentrata, liberata da tutte le limitazioni della cognizione e
dell'attività finalistica, da tutti gli imperativi dell'utile e della morale. L'unica via di scampo diviene
allora quella 'violazione del principio di individuazione'." HABERMAS, 2003, p. 97-98.

70. "(...) la teoria della comunicazione può fornire il suo contributo alla spiegazione di come nella
modernità un'economia organizzata in base al mercato si intreccia funzionalmente con lo stato
monopolizzatore della violenza, si autonomizza rispetto al mondo della vita come un pezzo di
socialità libera da norme e contrappone ai suoi imperativi razionali propri imperativi fondati nella
conservazione del sistema (...) I mondi della vita si possono differenziare strutturalmente ancora così
ampiamente, possono formare per gli ambiti funzionali della riproduzione culturale, dell'integrazione
sociale e della socializzazione sistemi parziali altamente specializzati (e parti di parti di sottosistemi):
la complessità di ogni mondo della vita è strettamente limitata dalla scarsa portata del meccanismo di
intesa. Nella misura in cui un modo della vita si razionalizza, cresce il dispendio di intesa che viene
addossato agli stessi agenti comunicativi." HABERMAS, 2003, p. 348-349.

71. "Soltanto quando la ragione fa conoscere la sua vera essenza nella figura narcisistica di un
potere che assoggetta tutto intorno come oggetto, identitario, solo in apparenza universale,
impegnato solennemente nell'autoaffermazione e nell'autopotenziamento particolare, l'Altro dalla
ragione può a sua volta essere pensato come una potenza spontanea, auto-istituentesi e fondante, al
contempo vitale e non trasparente, che non viene più rischiato nemmeno da una scintilla di ragione
(...) 'L'Altro dalla soggettività che si dilata non è ora più la totalità scissa (...) L'Altro dalla ragione, è la
natura, il corpo umano, la fantasia, il desiderio, i sentimenti - o meglio: tutto questo, nella misura in cui
la ragione non ha potuto appropriarselo'."HABERMAS, 2003, p. 307-308.

72. "(...) non è più privilegiato quell'atteggiamento oggettivante, in cui il soggetto conoscente si orienta
verso se stesso come ad entità nel mondo. Nel paradigma dell'intesa è fondamentalmente piuttosto
l'atteggiamento performativo dei partecipanti all'interazione, che coordinano i loro piani d'azione,
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intendendosi reciprocamente su qualcosa nel mondo (...) Ora questo atteggiamento di partecipanti ad
un'interazione linguisticamente mediata rende possibile una relazione del soggetto con se stesso
diversa da quella puramente oggettivante, che un osservatore assume di fronte ad entità nel mondo.
Quello sdoppiamento transcendental-empirico dell'autoriferimento è inevitabile solo fin tanto che non
vi è alcuna alternativa a questa prospettiva dell'osservatore: soltanto allora il soggetto deve
considerarsi come la controparte dominante al mondo in complesso - o come un'entità che si
presenta in esso." HABERMAS, 2003, p. 299-300.

73. ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Sistema penal maximo x cidadania minima. Porto Alegre:
Livraria do Advogado, 2003, p. 55.

74. Curso de Direito Penitenciário, Universidade de Bologna, 2007.

75. PAVARINI, 2007, p. 12-17.

76. "(...) non conoscendo scientificamente la criminalità reale, mettere in relazione gli indici di quella
solo apparente con i tassi di carcerizzazione, è metodologicamente erroneo perchè la registrazione
della illegalità manifesta oltre ad essere in ragione degli andamenti di quella reale, dipende da altre
variabili altretanto determinanti, quali la propensione denunciataria delle vittime e dei cittadini e il
grado di efficienza delle agenzie repressive ed investigative, quali le forze di polizia e le agenzie
giudiziarie." PAVARINI, 2007, p. 12.

77. "a) in primo luogo, quasi ovunque la stagione della legislazione ispirata al principio di 'legge ed
ordine' si è sviluppata in un contesto situazionale di aumento della delittuosità, per cui è impossibile
riuscire a quantificare disgiuntamente il contributo all'aumento dei tassi di carcerizzazione
determinato dalla lievitazione degli indici di criminalità da quello favorito da legislazioni penali più
severe. b) È un dato fin troppo conosciuto per doveri dedicare più che un fugace cenno che processi
di criminalizzazione primaria più o meno ispirati a criteri di severità non necessariamente si traducono
in processi di criminalizzazione secondaria altrettanto ed effettivamente severi." PAVARINI, 2007, p.
13-14.

78. "a) sovente le fasi di ricarcerizzazione sono accompagnate sia da un aumento della delittuosità
(ripeto: delittuosità, non criminalità), sia da una legislazione penale più draconiana, sia infine da una
maggiore severità delle agenzie della criminalizzazione secondaria, ragione per cui, alla fine, non è
possibile valutare il contributo di ciascuno di questi fattori rispetto al fenomeno studiato; b) una
crescita della delittuosità accompagnata anche da un aumento della severità in the books non
spiegano (nel senso che la circostanza della compresenza non è una spiegazione) anche una
lievitazione della severità in the facts. Peraltro, anche la verifica empirica della correlazione
significativa tra due o più variabili non è mai o non è ancora una spiegazione." PAVARINI, 2007, p.
14-15.

79. PAVARINI, 2007, p. 18.

80. "Insomma: più o meno carcere nel mondo (un più o meno, ripeto, apprezzabile più
simbolicamente che materialmente) non sembra avere molto a che vedere con la criminalità, con
l'ampiarsi o restringersi dell'universo di esclusi dal lavoro, con le variazione nelle rappresentazioni
sociali della pericolosità nelle grandi periferie del Mondo; o meglio ha anche a che vedere con tutto
questo, ma nel senso che, nella presente contingenza storica, l'aumento della criminalità, il diffondersi
dell'insicurezza sociale, le pratiche di esclusione imposte dal mercato, i nuovi processi di mobilità
determinati dalla globalizzazione, la riduzione dello stato sociale, ecc., sono solo gli elementi
attraverso i quali - in primis nella 'capitale' - si costruisce, si impone e alla fine si diffonde
universalmente una nuova filosofia morale, un determinato punto di vista sul bene e sul male, sul
lecito e sull'illecito, sul meritevole di inclusione o di esclusione." PAVARINI, 2007, p. 21.

81. Conforme elucida Wacquant, a referida doutrina parte dos Estados Unidos e se difunde pela
Europa a partir da Inglaterra. A exemplo dessa absorção inglesa da "tolerância zero", pode-se
ressaltar a instauração da política "obrigações da cidadania" pelo então Primeiro Ministro inglés Tony
Blair, que promove a "(...) mutação do welfare em workfare e a instituição do trabalho assalariado
forçado em condições que ferem o direito social e o direito trabalhista para as pessoas 'dependentes'
das ajudas do Estado (...)" WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria, Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
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2001, p. 43.

82. WACQUANT, 2001, p. 30-34.

83. Ibidem, p. 30.

84. DE GIORGI, 2000, p. 105.

85. DE GIORGI, loc. cit.

86. WACQUANT, 2001, p. 17.

87. Ibidem, p. 131.

88. WACQUANT, 2001, p. 17-18.

89. Ibidem, p. 44.

90. Ibidem, p. 45.

91. WACQUANT, loc. cit.

92. Ibidem, p. 106-107.

93. WACQUANT, 2001, p. 81.

94. Ibidem, p. 87 e 88.
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