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RESUMO 

O perfil das detentas do Distrito Policial de Paço do Lumiar - MA foi traçado a partir de 
dados estatísticos obtidos através de entrevistas e consulta a documentos da delegacia local, 
tendo como objeto de estudo a demonstração da seletividade que o Sistema Penal exerce 
sobre a população. Foram analisados os perfis de 25 detentas no período de 28 de abril a 02 
de maio de 2008. A prioridade dada às discussões é descrever os aspectos causais que 
resultam no aprisionamento de alguns indivíduos nos cárceres por violarem 
comportamentos indesejáveis pela sociedade. É sob uma perspectiva heurística que os 
resultados demonstram que não são todas as pessoas que são o alvo central do Sistema 
Penal, mas somente aquelas etiquetadas como tal. Algumas propostas e teorias são 
colocadas em evidência e indicadas como estratégias para minimização das desigualdades 
percebidas frente ao Sistema Penal em questão. 
 
Palavras-chave: Criminalização. Seletividade Penal. Distrito Policial de Paço do Lumiar - 

MA. Etiquetamento. 

 

1 INTRODUÇÃO 
A criminalidade e os meios de prevenção e repressão à prática de delitos são pautas de 

discussões que já datam de muitos séculos. Com o advento das escolas hermenêuticas e a 

partir da Constituição Federal de 1988, os princípios que norteiam a garantia aos direitos 

fundamentais têm ganhado grande destaque nos textos acadêmicos e nas discussões 

jurisdicionais. 

 Com a teoria crítica da criminalidade não foi diferente. O crescimento populacional, 

seguido do aumento de sua complexidade, tem reclamado medidas que minimizem ao 

máximo o número de práticas que perturbam o bem-estar social. No entanto, a figura da 

maximização do Sistema Penal tem se confrontado com a minimização dos direitos 

humanos.  

Diversas foram as teorias que tentaram atribuir à criminalidade fatores certos, e muitos 

estudos foram desenvolvidos a fim de aprofundar essa discussão. Porém, a teoria crítica da 

criminalidade se detém mais ao tratamento dado pelo Sistema Penal às condutas desviantes 

do que à busca pelas causas da criminalização propriamente ditas. É sob esse viés que se 

percebe que, embora haja a previsão de princípios fundamentais ao homem, o tratamento 
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conferido a condutas desviantes é dado de forma desigual a depender do perfil de quem 

comete o desvio, bem como sua tipificação.  

O fato é que dados estatísticos demonstram essa afirmação. Assim, medidas alternativas 

devem ser adotadas com o intuito de, se não reverter, minimizar os efeitos discriminatórios 

e desiguais dentro da comunidade. Com isso, cria-se um problema: a seletividade das 

pessoas que serão direcionadas ao Sistema Penal ludovicense.  

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo investigar e compreender a atuação 

do Sistema Penal, na ilha de São Luís – capital do Maranhão, a partir do (pre)conceito de 

criminalidade, vinculando-o com o controle social exercido pelas normas penais, tendo 

como ponto principal a seletividade do Sistema Penal. 

 

2 TEORIAS CRIMINOLÓGICAS ACERCA DA CONDUTA DESVIANTE 

Há, de início, a necessidade de se estabelecer uma diferença entre a Criminologia e o 

Direito Penal. No referido Direito, há a preocupação do estudo das normas por si só, 

enquanto a Criminologia busca reconhecer as causas que levam o “criminoso” a praticar os 

“atos criminosos”.  

O Direito Penal é uma ciência teleológica, ciência de meios para alcançar determinados 

fins, ciência não do que é, mas do que deve ser, enquanto a ciência que pertence ao reino da 

percepção é a criminologia (BRUNO, 2005, 18).  

No tocante à distinção entre Direito Penal e Criminologia, o professor Luiz Regis Prado 

(2002, p. 54) salienta que: 

O Direito Penal vem a ser uma disciplina normativa que declara “o que deve ser”, ao passo que 
a Criminologia é uma ciência empírica que estuda “o que é”, sendo que enquanto o Direito 
Penal recorre aos métodos característicos do Direito (análise interpretativa de fontes do 
Direito e síntese teórica de seus dados), a Criminologia recorre aos métodos empíricos 
específicos das ciências sociais, adaptando-os à complexidade de seu objeto. 

 

De sorte, não há que se falar, na atualidade, em um Direito Penal que possa prescindir 

da Criminologia como forma de estudo do fenômeno da criminalidade, criando, a partir daí, 

diagnósticos que permitam um estudo das causas do delito e uma melhor prevenção destes, 

dentro de uma perspectiva garantista, tendo-se sempre em primeiro plano a proteção da 

dignidade da pessoa humana. 

Vários estudos foram realizados no intuito de se conhecer a causa do comportamento 

desviante. O pioneiro em pesquisas com esse direcionamento foi Cesare Lombroso1. A 

partir de um paradigma etiológico, Lombroso desenvolveu a teoria do criminoso nato. 

Assim, segundo Lombroso, o criminoso já nascia com uma predisposição para o 

cometimento de delitos, sendo possível identificá-lo a partir de características fenotípicas 
                                                           
1 Cesare Lombroso viveu em Turim, Itália. Por meio de seus estudos, publicados sob o título “L’uomo 
delinquente a studiato in rapporto, all’antropologia, alla medicina legale e alle discipline carcerarie”, em 
1876 (ou 1878), o autor faz um estudo do delinquente do ponto de vista biológico. 
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peculiares como: crânio de formato irregular, desenvolvimento da testa, maçãs do rosto 

salientes, abundância capilar, sensibilidade física, resistência a traumas, sensibilidade 

moral, impulso ou vaidade (LOMBROSO, 1983).  

Lombroso fala também da “loucura moral” que mantinha a inteligência, porém deixava 

de lado o senso moral. Sendo assim, via o criminoso como um doente, que deve ser tratado 

e não punido. A crítica feita a Lombroso consiste no fato de que ele fez estudos em pessoas 

já selecionadas pelo Sistema Penal.  

Enrico Ferri2, um discípulo dissidente de Lombroso, foi o criador da Sociologia Criminal 

ao publicar um livro homônimo. Ferri diz que o homem é “responsável” por viver em 

sociedade. Suas teorias baseiam-se na soma da patologia com o meio social (o meio onde se 

vive determina se o indivíduo vai ser criminoso ou não). Para Ferri, a função da pena é tão 

somente isolar os criminosos3. 

A partir da premissa de Ferri, tem-se a tese fundamental de que ser criminoso constitui 

uma propriedade da pessoa que a distingue por completo dos indivíduos normais, tratando-

se, pois, de um maniqueísmo, no qual a “minoria” de sujeitos potencialmente perigosos e 

anormais representa o “mal”, enquanto o mundo, descente, de normalidade, representa a 

maioria “boa” da sociedade (ANDRADE, 2003, p. 37). 

Aristóteles (2007) lembra que, guardadas as devidas proporções, as paixões são 

divididas em sociais (amor, piedade...), que devem ser incentivadas por serem virtuosas, e 

as antissociais (inveja, ódio, irascibilidade...), que, por serem viciosas, devem ser 

sumariamente reprimidas. 

Assim, pode-se falar da função ideal versus função real da pena. Aquela paira na 

intimidação (prevenção geral) e na ressocialização (prevenção especial), enquanto esta 

demonstra uma verdadeira contenção social e uma manutenção do status quo.  

Como ensina Baratta (2002), o processo incriminador parte de uma criminalização 

primária (do texto normativo), seguida por uma criminalização secundária (órgãos oficiais) 

e de uma criminalização do sistema informal (família, escola, igreja), no qual tudo nada 

mais é que a exclusão imposta a algumas pessoas, etiquetando-as. 

Nesse contexto, teorias mais recentes negam que haja a aplicabilidade de alguns 

princípios fundamentais presentes nos discursos oficiais4, afirmando que o perfil daqueles 

que albergam os cárceres hoje nada mais é do que uma consequência de uma rotulação 

aplicada àqueles de estratos sociais mais baixos.  

 
                                                           
2 Ferri traçou, em 1931, os fatores que determinavam uma personalidade como sendo socialmente 
perigosa. 
3 Para uma leitura mais apurada, ver sua obra Discursos da defesa: defesas penais. 4. ed. – Coimbra: 
Armenio Amado, 1969.  
4 Essa negação recai principalmente aos princípios da igualdade, da legitimidade, do bem e do mal, da 
culpabilidade, da finalidade e do interesse social.  
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3 UMA VISÃO SOBRE O SISTEMA PENAL: 
o (pre)conceito de criminalidade 

A personalidade Penal neoliberal apresenta o seguinte paradoxo: pretende remediar com 

um “mais Estado” policial e penitenciário o “menos Estado” econômico e social que é a 

própria causa da escalada generalizadora da insegurança objetiva em todos os países, tanto 

do primeiro quanto do segundo mundo (WACQUANT, 2001, p. 7). Ela se apoia numa 

concepção hierárquica e paternalista da cidadania, fundada na oposição cultural entre feras 

e doutores, os “selvagens” e os “cultos”, que tende a assimilar marginais, trabalhadores e 

criminosos, de modo que a manutenção da ordem de classe e a manutenção da ordem 

pública se confundem (WACQUANT, 2001, p. 9).  

No que concerne à imposição de uma concepção pela classe dominante, Pierre Bourdieu 

(1968, p. 127) pontifica que:  

Sabe-se que essa posição situada é também política, orientada segundo a relação com outras 
forças sociais, sobretudo pelo fato de que o Direito é um importante instrumento para o 
processo de manutenção de determinada ordem social e econômica, isto é, há uma pluralidade 
de forças sociais que em razão de seu poder econômico e político está apta a impor suas 
decisões. 

 
Nesse contexto, resta evidente que determinadas classes sociais possuem tratamentos 

privilegiados. No que diz respeito à criminalidade, essa evidência é percebida a partir da 

teoria do “labelling aproach”, cuja tese central é a de que o desvio e a criminalidade não são 

uma qualidade intrínseca da conduta ou uma entidade ontológica pré-constituída à reação 

social e Penal, mas uma qualidade (etiqueta) atribuída a determinados sujeitos através de 

complexos processos de interação social, isto é, de processos formais e informais de 

definição e seleção (ANDRADE, 2003, p. 41).  

Daí a necessidade de se falar em criminalização (e criminalizado) ao invés de se falar em 

criminalidade (e criminoso). Nesse sentido, Ribeiro (2006, p. 96) afirma: 

Assim, o comportamento criminoso é concebido como comportamento rotulado como 
criminoso ou comportamento desviante, uma vez que resultado da produção legislativa Penal 
e da reação social; indivíduo criminalizado é tomado como preferível ao termo criminoso, 
ressaltando o processo de atribuição de status a que aquele se vê submetido; criminalização se 
revela mais apropriado que o termo criminalidade, uma vez que põe relevo sobre o processo 
pelo qual se atribui o caráter criminoso a determinadas condutas e não sobre um conjunto 
pretensamente homogêneo de indivíduos; situação-problema, situação problemática ou desvio 
frequentemente tomam o lugar do termo crime, por melhor implicar, no fato considerado, 
todos os envolvidos e interessados, sejam eles a vítima, o acusado – segundo identificados pelo 
direito Penal –, a vizinhança ou a própria sociedade genericamente considerada.  

 

Ademais, por obra dessas reflexões, formam-se as condições necessárias para 

conceituar-se criminalidade não como ontologicamente presente na natureza ou como 

conjunto das atividades de uma horda de indivíduos antissociais ou psicologicamente 

desajustados, mas como uma realidade socialmente construída através de processos de 

interação e definição, como um status social atribuído a uma pessoa por quem tem poder 

de definição (RIBEIRO, 2006, p. 95).  
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Partindo das novas visões acerca do Sistema Penal e do (pre)conceito de criminalidade, 

o presente trabalho busca confrontar os discursos teóricos sobre a seletividade do Sistema 

Penal com dados concretos, obtidos a partir de pesquisa de campo.  

 

4 DADOS ESTATÍSTICOS 

 

4.1 Metodologia: concepções teórico-metodológicas 

Este trabalho foi construído a partir de dados estatísticos. Usualmente, há duas 

maneiras de coleta de dados estatísticos: o método da amostragem e o método censitário ou 

de varredura. O primeiro envolve uma parcela da população; já o segundo alcança cada um 

dos componentes do grupo social estudado. Em qualquer caso, podem ocorrer distorções, 

mas o método censitário tem a vantagem de evitar que erros individuais, isolados e não 

sistemáticos, tenham impacto sobre o resultado final (DESLANDES, 1994). 

Nesse caso, o levantamento estatístico foi realizado pelo método censitário.  

 

4.2 Coleta dos dados 

Recentemente, em conformidade com a Lei de Execução Penal, todos os detentos que se 

encontravam nas delegacias do município de São Luís foram transferidos para o Complexo 

Penitenciário de Pedrinhas. Por essa razão, fez-se mister a demonstração da seletividade 

Penal no Distrito Policial do Paço do Lumiar/ MA que comporta todas as apenadas detidas 

na ilha de São Luís (São José de Ribamar, São Luís, Paço do Lumiar e Raposa). 

Vale ressaltar que esta Delegacia funciona, pelo menos provisoriamente, como presídio, 

uma vez que todas as detentas ali albergadas vieram do Complexo Penitenciário de 

Pedrinhas, que não possui mais ala feminina, mas tão-somente presos do sexo masculino.  

A pesquisa foi realizada no período de seis dias, entre os dias 28 de abril e 02 de maio de 

2008, através de entrevistas e consulta a documentos.  

Foram ouvidas 25 detentas que compunham, em abril de 2008, a população carcerária 

do Distrito Policial do Paço do Lumiar/MA.  

 

4.3 Resultados estatísticos 

Como o Distrito Policial do Paço do Lumiar/Ma só alberga mulheres, estas compõem 

100% (25 detentas) do universo pesquisado. 

No item cor/raça destacam-se a cor branca e a negra (incluindo-se, aqui, os mestiços e 

pardos) com 32% (08 detentas) e 68% (17 detentas), respectivamente.  

Quanto à renda, 40% (10 detentas) eram desempregadas; 36% (09 detentas) declararam 

não possuir renda fixa e 24% (06 detentas) possuíam renda fixa. Dentre as que possuíam 

renda fixa, 66,66% (04 detentas) recebiam até 1 salário mínimo e 33,33% (02 detentas) 

recebiam entre 1 e 2 salários mínimos. Nenhuma das entrevistadas possuía renda fixa 

acima de 2 salários. 
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No tocante à escolaridade, 24% (06 detentas) declararam ser analfabetas ou 

semianalfabetas; 40% (10 detentas) declararam possuir o Ensino Fundamental incompleto 

e 36% (09 detentas), o Ensino Fundamental completo. Nenhuma das detentas possui o 

Ensino Médio ou superior, mesmo incompletos.  

A consulta a documentos (escala de presos) revelou os crimes praticados por aquelas 

detentas. O resultado da pesquisa demonstrou que 64% (16 detentas) haviam praticado 

apenas um crime, enquanto 36% (09 detentas) haviam praticado mais de um crime. Dentre 

aquelas que praticaram mais de um crime, 55,55% (05 detentas) praticaram crimes isolados 

e 44,45% (04 detentas) praticaram crimes em concurso de crimes. Um demonstrativo geral, 

incluindo aquelas que cometeram um único crime, crimes isolados e em concurso, mostrou 

a prática de 37 delitos tipificados no Código Penal Brasileiro e na legislação extravagante.  

Desses 37 delitos, 51,35% (19) correspondem ao artigo 33 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico 

de Drogas); 13,51% (05) correspondem ao artigo 155 do CPB5 (Furto); 08,10% (03) 

correspondem ao artigo 288 do CPB (Quadrilha ou Bando); 08,10% (03) correspondem ao 

artigo 35 da Lei nº 11.343/06 (Associação de duas ou mais pessoas para o tráfico de 

drogas); 05,40% (02) correspondem ao artigo 34 da Lei nº 11.343/06 (Envolvimento com 

objetos para a fabricação de entorpecentes); 02,70% (01) correspondem ao artigo 155 em 

concurso com o artigo 14, II do CPB (Tentativa de furto); 02,70% (01) correspondem ao 

artigo 121 do CPB (Homicídio); 02,70% (01) correspondem ao artigo 40 da Lei nº 

11.343/06 (Tráfico de drogas com agravantes) e 02,70% (01) correspondem ao artigo 14 da 

Lei nº 10.826/03 (Porte ilegal de arma de fogo permitido).  

No tocante à idade, a esmagadora maioria da população carcerária do Distrito Policial de 

Paço do Lumiar – MA é formada por pessoas jovens: 64% (16 detentas) na faixa etária entre 

18 e 29 anos, 28% (07 detentas) entre 30 e 40 anos e 8% (02 detentas) com mais de 40 

anos.  

Esses são, portanto, alguns dados revelados pela pesquisa.  

 

5 DISCUSSÃO ACERCA DOS RESULTADOS OBTIDOS 

Os dados obtidos restringem-se à população carcerária de uma única Delegacia de 

Polícia, porém, muitas outras pesquisas análogas revelam que esses dados não são tão 

diferentes em outros lugares do país. A exemplo da pesquisa realizada, o Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e dos Territórios traçou o perfil do preso no Distrito Federal. A 

pesquisa foi realizada no sistema penitenciário de Brasília: foram ouvidos 1.584 

sentenciados que responderam a 167 questões abrangendo aspectos do processo Penal e 

dados socioeconômicos e culturais. 

Dentre os inúmeros dados coletados6 por aquele Tribunal, destacam-se: 

                                                           
5 Por questões práticas, a sigla CPB será utilizada para substituir a expressão Código Penal Brasileiro.  
6 Dados retirados da pesquisa que resultou na obra: O perfil do preso no Distrito Federal, 
coordenado pelo Juiz de Direito da Segunda Vara de Delitos de Trânsito de Brasília, George Lopes Leite. 
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No item cor/raça, a cor branca e a mestiça, com 23% e 68%, respectivamente. 

No tocante à renda auferida pelos pesquisados, antes de serem presos: 21% declararam 

não saber quanto ganhavam ou que recebiam entre zero e 1 salário mínimo; 40% ganhavam 

entre 1 e 2 salários mínimos; 30% entre 2 a 5 salários mínimos e 09% entre 5 a 10 salários 

mínimos. 

O predomínio de pessoas de cor escura e de baixa renda não é, pois, uma particularidade 

do Maranhão, mas sim um agravo que assola os cárceres de todo o país. 

Os resultados obtidos na pesquisa local revelam que os tipos penais mais comuns são 

aqueles correspondentes aos crimes de tráfico ou outros envolvimentos com drogas 

(67,55%), seguido dos crimes contra o patrimônio (16,21%). As pessoas criminalizadas por 

esses delitos são pessoas de baixa renda e de baixa escolaridade.  

Esses dados revelam o modo como o Sistema Penal reage contra a criminalidade, 

demonstrando o perfil daqueles que albergam os cárceres. A difusão do uso da arma de fogo 

e uma economia estruturada no tráfico de drogas é uma forma que essas pessoas, 

esmagadas pelo sistema econômico, têm de escapar da miséria do cotidiano. 

Fica evidente que não são todos os crimes e nem são todas as pessoas que estão 

submetidas à ação do Sistema Penal, mas somente aquelas etiquetadas como tal.  

A demonstração do perfil das detentas do Distrito Policial do Paço do Lumiar – MA só 

vem refutar a ideia que propõe o princípio da igualdade, para o qual – consoante ao 

expresso no caput do artigo 5º da Constituição Federal do Brasil – todos são iguais perante 

a Lei, sem distinção de qualquer natureza. Corrobora-se, assim, a teoria do “labelling 

approach” ou teoria do etiquetamento: somente aquelas pessoas estereotipadas como 

criminosas são punidas, compreendendo entre essas pessoas os pretos, os pobres e as 

prostitutas. 

O levantamento estatístico não demonstrou nenhum registro de detenta que possuísse 

escolaridade média ou superior, ainda que incompletos; ou que possuísse renda fixa 

superior a 2 salários mínimos; ou, ainda, que tivesse cometido os chamados “crimes do 

colarinho branco”. Assim, negou-se o princípio da igualdade e reafirmou-se a verdadeira 

seletividade do Sistema Penal. Nessa esteira, afirma Zaffaroni (2001, p. 12):  

Na criminologia de nossos dias, tornou-se comum a descrição da operacionalidade real dos 
sistemas penais em termos que nada têm a ver com a forma pela qual os discursos jurídico-
penais supõem que eles atuem. Em outros termos, a programação normativa baseia-se em 
uma “realidade” que não existe e o conjunto de órgão que deveria levar a termo essa 
programação atua de forma completamente diferente. 

 
Nesse sentido, o “labelling approach” tem se preocupado principalmente com as reações 

das instâncias oficiais de controle social, consideradas na sua função constitutiva em face 

da criminalidade (BARATTA, 2002).  
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A luta por igualdade já conta de datas remotas. Cesare Beccaria (século XVIII) já fazia 

menção a essa necessidade e criticava a desigualdade que assolava a sociedade: 

As vantagens da sociedade devem ser distribuídas equitativamente entre todos os seus 
membros. Entretanto, numa reunião de homens, percebe-se a tendência contínua para 
concentrar no menor número os privilégios, o poder e a ventura, restando à maioria miséria e 
debilidade (BECCARIA, 2003, s. p.). 

 
E hoje, em pleno século XXI, as palavras de Beccaria ainda se mostram mais modernas 

do que nunca. O Sistema Penal tem mostrado sua máxima efetividade àqueles etiquetados 

como criminosos, ofertando a estes condições mínimas de cidadania, enquanto uma parcela 

da sociedade, por vezes cometido atos muito mais danosos à coletividade, permanece 

impune7. 

 

6 TEORIAS DESLEGITIMADORAS DO DIREITO PENAL 

As teorias deslegitimadoras do Direito Penal pretendem caracterizar que o Direito Penal 

não possui legitimidade para interferir na esfera da liberdade dos cidadãos, buscando 

reduzir ao máximo as possibilidades desta intervenção (minimalismo Penal) ou excluir toda 

e qualquer possibilidade de intervenção Penal (abolicionismo Penal), na medida em que o 

Direito Penal seria um instrumento de violência estatal, seletivo e de manifestação de poder 

para controle social a ser manipulado por uma casta social dominante (COELHO, 2008, p. 

34).  

Para o professor Cláudio Guimarães (2007, p. 17), “o Direito Penal – e tudo que dele 

deriva – nada mais é que um instrumento de controle social repressivo e opressivo, 

utilizado pelos que se encontram no poder com o fim precípuo de dominação de classes e, 

obviamente, de manutenção e perpetuação de tal dominação”. E arremata: 

Desse modo, o Direito Penal cumpre a função de conservação e de reprodução das relações 
sociais desiguais. A punição de certos comportamentos e sujeitos – através da seletividade 
operacional do sistema Penal – é peça fundamental no jogo político para manter a escala social 
vertical e, consequentemente, a cobertura ideológica a condutas e sujeitos socialmente 
imunizados, haja vista que no processo de criminalização concretizado pela polícia e pela 
justiça são os estereótipos que caracterizam as classes inferiores que, via de regra, definem 
aqueles que devem sofrer as agruras do sistema Penal (GUIMARÃES, 2007, p. 18). 

 
Nesse contexto, a fim de recuperar a cultura punitiva, diminuindo as desigualdades no 

tratamento pela justiça Penal, algumas alternativas são propostas por meio de movimentos 

de políticas criminais, dentre os quais se destacam o movimento do minimalismo Penal e o 

movimento abolicionista. 

 

6.1 O minimalismo Penal 

                                                           
7 Essa dicotomia pode ser observada na obra da professora Vera Andrade (Sistema Penal Máximo X 
Cidadania mínima: Códigos da violência na era da globalização).  
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O movimento do minimalismo Penal pode ser interpretado de duas formas: com o fim em si 

mesmo e como meio para o abolicionismo Penal.  

O minimalismo com o fim em si mesmo é o minimalismo reformista, que propõe uma 

manutenção do Sistema Penal, porém, com uma intervenção mínima. Nesta concepção, o 

Direito Penal deve ser reduzido a estratos mínimos de intervenção na liberdade humana, 

restrita às lesões mais graves aos bens jurídicos mais fundamentais, criando-se um núcleo 

Penal mínimo de delitos.  

O minimalismo como meio para o abolicionismo Penal é o caminho para o seu fim 

almejado, sendo, pois, um processo lento, de mudanças graduais, passando inicialmente 

por um “enxugamento” do Sistema Penal visando a uma recuperação da cultura punitiva. 

Alessandro Baratta, um dos principais representantes dessa corrente, definiu algumas 

estratégias para uma política criminal das classes subalternas:  

Da crítica do Direito Penal como direito desigual derivam consequências analisáveis sob dois 
perfis. Um primeiro perfil refere-se à ampliação e ao reforço da tutela Penal, em áreas de 
interesse essencial para a vida dos indivíduos e da comunidade: a saúde. Um segundo perfil, 
que consideramos ainda mais importante que o primeiro, ao contrário, refere-se a uma obra 
radical e corajosa de desPenalização, de contração ao máximo do sistema punitivo, com a 
exclusão, total ou parcial, de inumeráveis setores que enchem os códigos que, como o italiano, 
nasceram sob o signo de uma concepção autoritária e ética do Estado, dos delitos de opinião à 
injúria, ao aborto, a alguns delitos contra a moralidade pública, contra a personalidade do 
Estado, etc. Mas se trata, principalmente, de aliviar, em todos os sentidos, a pressão negativa 
do sistema punitivo sobre as classes subalternas.  
[...] 
A estratégia de desPenalização significa, também, a substituição das sanções penais por 
formas de controle legal não estigmatizantes (sanções administrativas ou civis) e, mais ainda, 
o encaminhamento de processos alternativos de socialização do controle do desvio e de 
privatização dos conflitos, nas hipóteses em que isso seja possível e oportuno. Mas a estratégia 
de desPenalização significa, sobretudo, a abertura de maior espaço de aceitação social do 
desvio (BARATTA, 2002, p. 202-3). 

 
Ferrajoli e Raúl Zaffaroni também se apresentam como minimalistas penais. Este trata 

do minimalismo como meio para o abolicionismo, enquanto aquele apreende o 

minimalismo com o fim em si mesmo.  

Zaffaroni (1997, p. 359) expressa o pensamento minimalista quando conceitua 

Intervenção Mínima, ao salientar que: 

Intervenção Mínima é uma tendência político-criminal contemporânea que postula a redução ao 
mínimo de solução punitiva dos conflitos sociais, em atenção ao efeito contraproducente da 
ingerência Penal do Estado. Trata-se de uma tendência que, por um lado, recolhe argumentos 
abolicionistas e por outro a experiência negativa quanto às intervenções que agravam os conflitos 
ao invés de resolvê-los. É uma saudável reação realista frente à confiança ilimitada no 
tratamento e na solução punitiva dos conflitos. 

Ferrajoli (2002, p. 75), dentro de uma perspectiva liberal garantista, também se projeta 

como minimalista, sintetizando sua proposta através da aplicação de dez princípios ao 

Sistema Penal, quais sejam: os princípios da retributividade ou da consequencialidade da 

pena em relação ao delito, legalidade no sentido lato ou no sentido estrito, necessidade ou 

da economia do Direito Penal, lesividade ou da ofensividade do evento, materialidade ou da 
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exterioridade da ação, culpabilidade ou da responsabilidade pessoal, jurisdicionalidade, no 

sentido lato ou no sentido estrito, acusatório ou da separação entre juiz e acusação, ônus da 

prova ou da verificação e contraditório ou da defesa. 

A proposta minimalista, portanto, propõe uma redução da intervenção Penal na esfera 

da liberdade humana e oferta uma série de garantias ao indivíduo, sendo, ao contrário da 

intervenção estatal, uma forma de legitimar o sistema.  

 

6.2 O abolicionismo Penal 

O abolicionismo Penal também é representado por várias correntes8, busca a eliminação 

do Sistema Penal com suas diversas variantes críticas, em busca de um objetivo comum.  

As correntes abolicionistas compreendem que o Sistema Penal encontra-se falido, em 

face de sua seletividade e violência, da impossibilidade das prisões terem qualquer efeito 

positivo na recuperação do indivíduo, sendo considerada a perspectiva ressocializadora 

uma falácia, não sendo a pena um instrumento apto a combater a criminalidade, tampouco 

proteger bens jurídicos.  

Ao tratar da renovação do Sistema Penal, Hulsman (1993, p. 140) afirma que: 

Com a abolição do Sistema Penal, toda a matéria de resolução de conflitos, recompensada 
numa nova linguagem e retomada numa outra lógica, estará transformada desde seu interior. 
A renovação deste sistema, naturalmente, não eliminaria as situações problemáticas, mas o 
fim das chaves de interpretação redutoras e das soluções estereotipadas por ele impostas, de 
cima e de longe, permitiria que, em todos os níveis da vida social, irrompessem milhares de 
enfoques e soluções que, hoje, mal conseguimos imaginar. 

 
Porém, uma mudança no sistema não pode acontecer da noite para o dia. Nesse sentido, 

Hulsman (1993, p. 97) continua: 

Começaremos a nos perguntar então pelo que substituiremos o Sistema Penal, procurando 
soluções sobressalentes, o que não é um bom enfoque, pois não se trata de reconstruir nos 
mesmos moldes um edifício que acabamos de derrubar, mas sim de olhar a realidade com 
outros olhos. 

 
Outrossim, cumpre esclarecer que os abolicionistas não defendem a inoperância na 

busca de resolução de conflitos, mas a transferência dos processos de resolução dos 

conflitos para outras esferas, usualmente de natureza conciliatória ou para outros ramos do 

Direito, e que não sejam vinculadas ao estigma do Sistema Penal.  

 

7 CONCLUSÃO 

Os dados reunidos neste trabalho demonstram que a população carcerária do Distrito 

Policial de Paço do Lumiar – MA condizem com o que vem sido previsto por estudos que 

tratam da seletividade penal, com predomínio da população negra, de baixa renda, baixa 

escolaridade e o destaque de alguns crimes suscetíveis a maior punição penal.  
                                                           
8 Representadas pelos autores Louk Housman, Thomas Mathiesen, dentre outros. 
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A percepção de que a ação do Sistema Penal é, de fato, seletiva deve estar presente no 

discurso dos operadores do Direito que, através de iniciativa individual, pode minimizar os 

efeitos estigmatizantes sobre aqueles que ali cumprem sua pena. Porém, o efeito da 

seletividade se estende por todo o Sistema Penal (leis, agências e cárcere) devendo, pois, 

passar por profundas mudanças, nas quais, de início, a observância dos princípios que 

norteiam o próprio sistema já existente é o mínimo que se pode fazer, sendo, assim, uma 

proposta de transformação individual, cabendo essa tarefa não só àqueles integrantes do 

sistema, mas a todas as pessoas.  

Ademais, as atividades críticas são válidas, porém, precisam ser integradas a um 

processo contínuo de problematização dessa realidade, a fim de amadurecer as propostas 

dos movimentos deslegitimadores do Sistema Penal, também, no Estado do Maranhão, 

onde ainda são pouco conhecidos.  

Assim, se se começar a incorporar uma visão holística nas pesquisas em criminologia, 

encontrar-se-ão caminhos para melhor compreensão do porquê de determinados 

tratamentos desiguais, e aqui se destaca a seletividade do Sistema Penal, que ainda persiste 

como agravo coletivo.  
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