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“Eu vejo a sociedade como uma casa, que o alicerce é a
massa, ignorante, desinformada e por isso mesmo imóvel
[...], o pobre financia o Estado. Os pobres! eles constroem,
eles botam pra funcionar, eles mantem, reparam, eles
sustentam o Estado, e no entanto são enganados, são
inferiorizados, são sabotados, tem seus direitos humanos
negados, fundamentais, sabe, são colocados em uso como
se fossem animais, é ali que precisa tomar consciência
porque é ali que está a força da sociedade, só que está
inconsciente.” Eduardo Marinho.
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RESUMO

A presente monografia faz uma crítica ao senso deturpado da sociedade em
relação às pessoas que cometem crime. Vivemos em um sistema que corrompe
o compromisso do bem coletivo para o bem individual, um sistema que aliena e
muda as perspectivas com o uso das mídias e de políticas sociais
compensatórias para amenizar o confronto entre classes e Estado. A
desigualdade social/econômica no Brasil é histórica e estrutural, da mesma
forma que a criminalidade é expressão disso. Esse trabalho faz uma reflexão
sobre as particularidades da criminalidade no sistema capitalista contemporâneo
brasileiro, bem como as interferências neoliberais. Para chegar a esse nível de
reflexão, entendeu-se que seria necessário realizar uma pesquisa com reclusos
já julgados, apresentar-se-á então o perfil desses reclusos. A pesquisa de modo
geral, buscou apresentar a historicidade básica dos indivíduos, como as
motivações para o crime, a renda familiar, violências sofridas durante a vida,
escolaridade, violência, questões sobre trabalho, etc, todos dados que sujeitam
em uma construção social/individual negativa, assim pôde-se identificar quais
são os incidentes na criminalidade e mostrar as parcelas de responsabilidade
dos diversos ambientes que estes sujeitos participaram ou deveriam participar.
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1.

INTRODUÇÃO
Esta monografia tem como tema a criminalidade, sobre o título “A atual

face da criminalidade numa perspectiva histórica dos sujeitos reclusos no
Presídio Regional de Caçador-SC”. Abriu-se espaço para reflexão sobre as
particularidades do sistema capitalista contemporâneo como propiciador para os
crimes, e a historicidade dos indivíduos sujeitos dessa pesquisa.
A justificativa para trabalhar sobre esse tema, é que o crime é uma das
principais preocupações da sociedade, afeta e amedronta todos. Também é um
assunto importante para a profissão de Serviço Social assim como as outras
expressões da “Questão Social” apesar de ser pouco debatido durante o curso.
Outra questão, é o desejo de conhecer, ao menos alguns pontos da história de
vida dos reclusos e suas motivações a infração, pois não se pode falar desse
público se utilizando somente de bases teóricas, sem buscar dados da realidade.
E de maneira ampliada, também serão elencados os diversos espaços e círculos
de convivência que interferiram na vida dos reclusos para cometerem o crime
(com base nos relatos e no perfil) e abrir as reflexões para pessoas que estão
nas mesmas condições de incidência, mas que ainda não cometeram crime.
Atualmente o Brasil é o 3° país em população carcerária, apenas atrás
dos Estados Unidos e China. Em doze anos, o crescimento carcerário brasileiro
foi de mais de 620%, enquanto o populacional foi em torno de 30%, dados que
podem ser explicados pela história do país. Há de se ressaltar que o crime
consciente trata de algo praticado por um indivíduo moldado, e com o decorrer
das décadas isso piora, tanto que a maior população carcerária é jovem.
Algumas vivências trazem consequências até os dias atuais como o escravismo,
regime que acabou há menos de tem 130 anos, a ditadura militar que se
encerrou em 1985, são fatos recentes de uma a três gerações. E existem os
moldes estruturais, como o capitalismo, o neoliberalismo, a globalização, e esse
tempo em que vivemos, chamado de pós-modernidade.
A violência humana está no cotidiano, e se apresenta de diferentes
formas. Desafiam a todos buscarem formas de combatê-las, sendo alvo de
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estudos, que quando finalizadas organizam e reorganizam leis e serviços para
preveni-la, amenizá-la ou combatê-la.
Este trabalho tem por objetivo identificar e analisar os fatores que
colaboram para as ações consideradas crime nos momentos atuais, apontar as
concepções de criminalidade, indicar as medidas previstas no sistema de justiça
brasileiro, bem como fazer uma reflexão da criminalidade como uma expressão
da “Questão Social” utilizando-se de bases teóricas e do perfil social, econômico,
demográfico e criminal dos reclusos no Presídio Regional de Caçador.
Realizou-se uma pesquisa dentro do Presídio Regional de Caçador
através de aplicação de questionários com os reclusos já julgados, um
questionário para a gestão e outro respondido pela assistente social da Unidade
Prisional de Videira –SC.
Desta forma, este trabalho se propõe a analisar os fatos e consequências
que nortearam ao ato criminoso daqueles que são privados de sua liberdade.
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2.

O MODELO ECONÔMICO E A DETERMINAÇÃO NA CRIMINALIDADE

COMETIDA PELOS VULNERÁVEIS SOCIAIS
O presente capítulo tem por objetivo apresentar o modo de produção
vigente no Brasil bem como as suas consequências, qual é a tendência do
sistema político chamado neoliberalismo, o surgimento e desenvolvimento até
os dias atuais das expressões da “Questão Social” 1. Em um segundo momento
deste capítulo será indicado o papel do Estado e também especificadamente o
da segurança pública.
São diversos os modos de produção que constituíram a sociedade de
hoje, dentre eles pode-se citar o comunismo primitivo, o modo escravista, o
asiático, o feudal, o capitalismo o comunismo e o socialismo, ao todo sete modos
de produção, do qual um ainda não saiu do papel que é o comunismo.
Todo ser que vive em sociedade automaticamente é partícipe por um
modo de produção, que possui características próprias de produção e
reprodução das relações sociais, da produção, distribuição e consumo dos bens
e serviços.
Vale salientar que o modo de produção não acontece individualmente,
mas que um pode acontecer dentro do outro, um bom exemplo seria o
feudalismo que em pontuais espaços também se utilizava do modo de produção
escravista.

1

Segundo Netto (1998), o conceito de “Questão Social” surge para dar contado
fenômeno da pauperização oriundo da industrialização, iniciada na Inglaterra no último quartel
no século XVIII. “Pela primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta em
que aumentava a capacidade social de produzir riqueza” (Netto, 1998, p.42), esta não significa
que antes não havia desigualdade social, apenas torna-se mais notório as problemáticas sociais
em virtude dos antagonismos instituídos entre as classes sociais capitalistas. A Pobreza deixa de
ser vista como um fato natural, pela classe trabalhadora, que percebe que a questão social está
colocada à sociedade burguesa. Porém, por outro lado, no mesmo período, os pensadores
laicos, definem as problemáticas sociais como o desdobramento de toda e qualquer ordem
social e que a solução pra tal fim seria apenas a intervenção de políticas limitadas, de forma a
reformar a moral do homem e da sociedade.
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Os modos de produção são explicados a partir das relações de produção
somadas às forças produtivas. As relações de produção basicamente são as
formas como os indivíduos se relacionam entre si, segundo a teoria marxista,
nas sociedades de classe existem as relações de propriedade, de subordinação
entre classes, entre os detentores da propriedade e dos meios de produção e os
que vendem sua força de trabalho, já as forças produtivas são os meios
utilizados para a produção, é uma combinação entre a força de trabalho humano
com os meios de produção como a tecnologia, materiais, máquinas, o homem
acaba sendo a principal força produtiva com sua inteligência, racionalidade,
energia, a utilidade do corpo.
Estes modos de produção vão se alterando com o decorrer da história, e
isso ocorre quando o modo de produção vigente não supre as necessidades “da
sociedade”, as forças produtivas vão alcançando outros níveis que alteram com
as relações de produção, a partir de um momento, entram em contradição com
o modo atual.
A sociedade é um conjunto de indivíduos, e quando se trata de sistemas
econômicos deve-se lembrar que se trata de um sistema que modifica a vida de
seus integrantes, todos os sistemas possuem falhas que geram problemas
sociais, além da parte genérica cada indivíduo possui sua singularidade e esta
deve ser levada em conta.
Tratar o indivíduo social na sociedade capitalista implica analisá-lo na
totalidade das relações e condições sócias em que são esculturados
os indivíduos concretos, condensando em si um modo histórico de
expressão da sua generecidade e particularidade (IAMAMOTO, 2001,
p. 63).

Os modos de produção influenciam fortemente nas relações entre
indivíduos, na cultura, na educação, na consciência, nos valores, nos limites. Ao
longo dos capítulos vamos entender esse processo de transformação das
governanças e da sociedade/indivíduos sobre uma ótica política e crítica, bem
como os fatores histórico/sociais que influenciam a criminalidade.
Não se pode deixar de lado uma corrente de viés político que interfere na
vida das pessoas sem pedir licença, o neoliberalismo, uma proposta adaptada
do liberalismo, reformulada por economistas norte-americanos, franceses e
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alemães a fim de garantir liberdade para o mercado, privatizações, simplificação
das regras e regulamentações governamentais referentes às operações do
mercado, limitar as intervenções do Estado e fazer a prática da austeridade2.
A “Questão Social” é expressão de uma sociedade com fins baseados na
exploração do trabalho, na acumulação e concentração de riqueza. Tratar-se-á
deste assunto com mais profundidade nas páginas seguintes, valendo lembrar
que ela possui suas ramificações: a vulnerabilidade econômica, a falta de uma
ideologia de sustentabilidade, a consciência rasa e midiática, a fome, as relações
familiares e de poder, etc.
2.1.

O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA E SUAS CONSEQUÊNCIAS

NA SOCIEDADE
O modo de produção é a maneira com que a sociedade produz seus bens
e serviços, tanto como o utiliza e como distribui. É formado pelas forças de
produções e as relações existentes nessa sociedade.
Todo indivíduo é simultaneamente singular e humano-genérico. Como
ser singular, volta-se basicamente para as necessidades imediatas de
manutenção de vida: o trabalho, a satisfação dos afetos e carências
básicas; necessidades que não são dirigidas à consciência do humano
genérico (HELLER apud. BARROCO, 2010, p. 66)

O trabalho na atualidade é uma atividade remunerada ou assalariada,
com especialidade em uma determinada área, ex: catador de lixo (informal),
médico, malabarista, músico. Para se viver em uma sociedade em que tudo se
paga, precisa-se trabalhar.
Diferente dos demais animais que meramente consomem o que o meio
natural lhes provê, o ser humano produz seus meios de vida. Com sua
ação, portanto, ele ultrapassa o determinismo natural, estabelecendo
uma ação criadora face à natureza, conquistando a sua humanidade –
o homem é um ser “ontocriativo”, ou seja, um ser que cria o seu próprio
ser (KOSIK apud. FORTI 2010, p. 45).

2

Austeridade no âmbito da economia significa reduzir gastos entendidas como
dispensáveis e supérfluas. Quando determinado país possui um grande déficit e não consegue
mais se sustentar cria um plano de austeridade.
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Assim se desenvolve o trabalho, por uma necessidade criadora, de outras
coisas e de autoconhecimento, de se reinventar. Na era primitiva o trabalho era
entendido como uma atividade realizada pelo homem que transforma a natureza
e transforma a si mesmo, porém ele transformou-se
Mais tarde, com o passar dos séculos, o trabalho de algo inovador, de
autocriação e descoberta, passou a ser entendido como um sacrifício, tanto para
o rico como para o pobre, o trabalhador, escravo deveria sofrer, sacrificar-se par
garantir lucro, bens, serviços para o empregador. Até meados do século XIX ela
foi o modo de produção vigente no Brasil, as condições de vida e trabalho em
que os escravos eram submetidos não garantia uma renda nem lucro para o
escravo, simplesmente trabalhavam à base de torturas e humilhações, enquanto
os nobres usufruíam deste trabalho, passavam exaustivas horas de trabalho,
vivendo em condições extremamente precárias.
Com a inserção do capitalismo, a força de trabalho passou a ser meio de
produção, bem como, o trabalho se tornou alienado. Marx fala que o trabalhador
é um meio para o capitalista se enriquecer, assim como uma máquina, ele é
comprado por um valor mínimo em troca da sua força de trabalho.
Ao comprar a força de trabalho do operário e ao pagá-lo pelo seu valor,
o capitalista adquire, como qualquer outro comprador, o direito de
consumir ou usar a mercadoria comprada. A força de trabalho de um
homem é consumida, ou usada, fazendo-o trabalhar, assim como se
consome ou se usa uma máquina fazendo-a funcionar. Portando o
capitalista, ao comprar o valor diário, ou semanal, da força de trabalho
do operário, adquire o direito de servir-se dela ou de fazê-la funcionar
durante todo o dia ou toda a semana (MARX, 1982, p. 163).

O trabalho foi dividido em dos tipos o intelectual (normas e regras) e o
manual (execução), o manual entendido como atividade menos nobre. Explicita
Valéria Forti (2010, p. 45) “O trabalho é atividade vital à existência humana,
atividade que a constitui e a caracteriza, fonte de satisfação das necessidades
de seu humano e a sua possiblidade histórica”.
Porém essa satisfação não é garantida a todos os trabalhadores, pois
vivemos em um sistema capitalista que transforma o processo de trabalho:
Do ponto de vista do processo de trabalho em geral, apresentase-nos como produtivo aquele trabalho que se realizava num
produto, mais concretamente numa mercadoria. Do ponto de
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vista do processo capitalista de produção, junta uma
determinação mais precisa: é produtivo aquele trabalho que
valoriza diretamente o capital, o que produz mais-valia, ou seja,
que se realiza – sem equivalente para o operário, para o
executante [...]. (MARX, 2004, p. 109).

Pode-se compreender que o desejo do capitalista não é o produto que
está criando para outros utilizarem, e sim o lucro excedente que o produto trará,
a mais-valia busca absorver ao máximo o trabalho não pago, ou seja, o desejo
é superar as metas de produção, de oferta e demanda, sem elevar o salário dos
empregados, Marx explica melhor como se dá essa acumulação.
À mais-valia, ou seja, àquela parte do valor total da mercadoria em que
se incorpora o sobretrabalho, ou trabalho não remunerado, eu chamo
lucro. Esse lucro não o embolsa na sua totalidade o empregador
capitalista. O monopólio do solo permite ao proprietário da terra
embolsar uma parte dessa mais-valia, sob a denominação de renda
territorial, quer o solo seja utilizado na agricultura ou se destine a
construir edifícios, ferrovias ou a outro qualquer fim produtivo (MARX,
1982, p. 169).

Netto expõe que a mais-valia é apropriada somente quando a mercadoria
é vendida, que ela é abstraída em sua totalidade somente se for processada
desde a produção até a venda da mercadoria.
A mais-valia que é criada na produção geralmente se divide em três
partes:
a) uma parte é apropriada pelo capitalista que implementou o processo
produtivo; trata-se do chamado lucro industrial;
b) outra parte é aquele em quem o capitalista industrial cederá aos que
eventualmente lhe emprestaram dinheiro; trata-se do juro, donde os
banqueiros extraem seus lucros;
c) uma terceira parte será cedida aos comerciantes, constituindo a
base do lucro comercial (NETTO, 2012, p.132).

Marx fala exatamente isso (2004, p. 73) “o trabalho assalariado constitui
uma condição necessária para a formação do capital e se mantém como
premissa necessária e permanente da produção capitalista”.
O trabalho assalariado é apenas uma ilusão para o trabalhador, pois não
importa a sua produção, os salários continuam fixos, ou abonados em
irrelevantes benefícios para o capitalista que garantiu mais acumulação do
capital gerado pela mão de obra de seus trabalhadores.
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Falando de trabalho, não se pode esquecer dos valores, que estão
intimamente ligados às possíveis atitudes, tanto do proletariado como da
burguesia. O ser humano possui três tipos de valores, o valor estético que é a
sensibilidade do que é agradável ou desagradável, do que é belo ou feio, o valor
ético que tem a ver com conduta, o que é o bem e o mal, o que é justo ou injusto
para cada pessoa, e o valor político que são as diferentes formas de organização
na sociedade, se existe autonomia, se as relações são na vertical ou em um
poder horizontal.
Barroco (2010, p. 57) declara que “Ao conjunto dos modos de ser éticomorais desenvolvidos historicamente pelos homens, a partir de determinado
estágio de organização do trabalho e da vida social”. Entende-se que o ser cria
seus preceitos éticos e morais a partir da organização do trabalho e da vida
social, e a caneta que escreve essa vida social e o trabalho é o modo de
produção, o sistema vigente na sociedade desse sujeito, esse modo de produção
que engloba a política, as empresas, as organizações internacionais e nacionais,
os bancos, os movimentos sociais, políticas sociais, etc.
A moral se estrutura através de princípios e valores universais abstratos
apropriados pelos indivíduos em cada formação social concreta e situação
histórica determinada de forma a ser materializados, de modo particular, em
suas ações práticas [...], portanto, sua objetividade decorre do fato de
pertencerem à história dos homens (BARROCO, 2010, p. 69).

Quando os seres humanos passam a viver em sociedade, organizam as
formas de produção, e distribuição dos serviços e bens, participam em um
determinado território de um mesmo modo de vida econômica.
Os seres humanos são singulares e genéricos, nada melhor do que
mostrar brevemente na história, quais foram os modos de produção inventados
para satisfazer seus anseios. O primeiro foi o modo de produção primitivo que
abrange um grande período.
Os homens no modo de produção primitiva trabalhavam em conjunto, os
instrumentos de produção e os alimentos eram de propriedade coletiva.
Inicialmente não existia a ideia de propriedade privada, eram nômades, a ideia
de família foi se formando aos poucos, mantinham relação sexual entre todos do
grupo, incesto, depois passaram a reconhecer a mãe, logo os pais, tanto que
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nas últimas sociedades, eles se relacionavam com pessoas de outros grupos,
tribos. Mas sempre houve relações de amizade, de ajuda.
Não compreendiam os laços de parentesco biológico, mas viviam em
grupos de aproximadamente 15 ou 20 pessoas, onde se protegiam
mutuamente, respeitavam-se, dividiam as tarefas e os alimentos. A
liderança do grupo era eletiva e temporária. Isto quer dizer que o líder
era uma escolha do grupo feita de acordo com a necessidade do
momento. Por exemplo, o bom caçador permanecia no comando até
que a caçada fosse concretizada, depois de saciada a fome do grupo,
este membro voltava à sua antiga condição, dando lugar a um novo
líder. Essa eleição temporária não oportunizava privilégios dentro do
grupo (ROSA, 2013, p. 34).

Neste período não existia Estado, ele passou a existir quando os humanos
se tornaram sedentários e quando alguns homens começaram a dominar outros,
o Estado surgiu com o interesse de organização social e de dominação.
Neste momento da história da humanidade, os grupos humanos viviam
da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes, viviam se deslocando
em busca de alimento, portanto eram nômades. Neste mesmo período,
começaram a fabricar alguns de seus instrumentos (machados, lanças,
facas de pedra) (ROSA, 2013, p. 32).

Esse modo aconteceu na chamada Pré-História, e ela é dividida em três
períodos o Paleolítico também conhecido como idade da pedra lascada, que se
inicia há aproximadamente 4,4 milhões de anos e se estende até 8000 a.C, o
Neolítico também chamado de idade da pedra polida, que aconteceu
aproximadamente 8000 a.C. a 5000 a.C, e por último a idade dos metais, período
que se estende de 5000 a.C. até 4000 a.C.
Por muito tempo a Pré-História foi definida como o período que vai
desde o aparecimento do homem (mais ou menos três milhões de anos
a.C.) até a invenção da escrita (mais ou menos quatro mil anos a.C.).
Atualmente, os historiadores discutem este conceito, pois, ainda que
uma civilização não tenha desenvolvido a escrita, não significa que ela
não tenha sua própria história (ROSA, 2013, p. 33).

Em seguida veio a idade antiga, levada sobre tradições arcaicas,
desenvolvimento da escrita, além do interesse de fazer política e organizar a
população, utilizada desde 4000 a.C até 476 d. C com a queda do império
romano no Ocidente.
Depois, o modo de produção escravista, ocorreu entre os séculos XVI e
XIX. Milhares de africanos foram aprisionados e levados para várias regiões do
mundo, especialmente nas Américas, os meios de produção eram a terra e os
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instrumentos de produção, e é claro, a mão de obra dos escravos, todos eles de
propriedade do senhor. O escravo era mais um dos instrumentos, assim como
os animais que puxavam carroça e a enxada. Neste momento já havia hierarquia
de domínio e sujeição de papéis, os senhores exploravam uma massa de
escravos.
[...] Sendo uma sociedade desigual na qual uma camada detém o
poder de expropriar não só os frutos do trabalho, mas também a
pessoa do próprio produtor, a sociedade escravista baseia-se na
violência que se manifesta na subjugação de uma raça à outra, na
coisificação social do trabalhador. A violência subjacente ao sistema
escravista, no entanto, não se restringe à consideração do monopólio
da força detido pela camada senhorial. Embora fundamental, este não
poderia sobreviver através, apenas, do continuado exercício da força
como única coesão. Antes, é preciso considerar a questão sob a luz de
uma economia da utilização da força capaz de proteger o extrato
dominante escravocrata dos constantes confrontos abertos com os
escravizados. Isto levaria a um desgaste do poder coercitivo,
acarretando a perda da funcionalidade do próprio sistema de
dominação. (Machado, 1987, p. 17).

Vale salientar que, no Brasil, a escravidão se iniciou com a apropriação
dos índios que foi abolida em 1759 por um decreto pombalino, e depois a
abolição dos escravos negros em 1888 pela lei áurea, que também recebeu
muitas críticas, pois deixou os negros sem um lugar para morar e ter uma vida
digna.
No período da escravidão até os dias atuais, a vida ainda é descartável,
grandes políticos e empresários eliminam todos os espinhos que aparecerem no
caminho, sejam investimentos, empresas terceirizadas que não estão
desempenhando as metas, e se for o caso, pessoas. Isso mostra, que desde o
período colonial, o Brasil não mudou tanto, continua tendo os seus capachos, as
suas senhoras, veem seus empregados como instrumentos de fonte de riqueza
ou como um atrapalho que deve ser eliminado, o escravo era propriedade do
senhor da casa grande.
Propriedade é uma palavra que deve ser entendida como se entende
a palavra parte: a parte não se inclui apenas no todo, mas pertence
ainda, de maneira absoluta, a uma coisa outra que ela mesma. Assim
a propriedade: o senhor é simplesmente o senhor do escravo, porém
não pertence a este essencialmente; o escravo, ao contrário, não só é
do senhor, como ainda lhe pertence de um modo absoluto
(ARISTÓTELES apud GORENDER, 2001, p. 46).

O trabalhador se torna propriedade do seu senhor, pode-se fazer esta
pertinente comparação, o escravismo no Brasil e a atual forma de trabalho
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forçado, com legitimidade garantida em lei com o esforço da classe dominante
para explorar seus “colaboradores”, pois a relação de submissão, de
subordinação permanece.
Logo depois veio o modo de produção asiático, este predominou no Egito,
na Índia, na China e na África. Tomando como exemplo o Egito, no tempo dos
faraós, parte produtiva da sociedade era composta por escravos que eram
forçados a trabalhar, existiam as figuras do Rei, faraó, mas também existiam
trabalhadores camponeses, estes eram forçados a entregar ao Estado a maior
parte da sua produção. Esse modo chegou ao fim com rebeliões que os escravos
faziam, por setores precisarem de alto custo de investimento como terras
improdutivas. Ocorreu aproximadamente nos anos 2500 a. C, ainda na Idade
Antiga. Todas as terras pertenciam ao Estado, porém a parte produtiva da
sociedade era organizada pelos camponeses, o Estado se apropriava do
excedente agrícola, e repassava à nobreza, bem como tinha caráter
centralizador, os líderes imperavam e eram venerados como se fossem deuses.
Fatores que determinaram o fim do modo de produção asiático foram:
o progressivo desenvolvimento da propriedade privada, quando os
dirigentes estatais passaram a se apropriar, de forma particular, das
propriedades estatais, dos bens produzidos pela sociedade, obtidos
através do comércio ou da guerra; o crescimento do comércio e da
escravidão; o alto custo de manutenção dos setores improdutivos; a
rebelião dos escravos (Secretaria Nacional de Formação Política do
Partido Comunista Brasileiro, 2015, p. 04).

Com o fim do escravismo e do o asiático, que acontecia praticamente ao
mesmo tempo, surgiu outro modo de produção: o feudalismo. Na sociedade
feudal, a constituição se baseava entre senhores e servos. Os servos não eram
escravos, eram donos de si, porém serviam aos senhores em troca de casa e
comida. Trabalhavam um pouco para o proprietário da terra e outro pouco para
eles.
Como todo modo de produção, o feudalismo também tinha características
próprias de relações, uma das práticas era conhecida como suserania.
Geralmente os senhores feudais ofereciam terras para pessoas em troca de
proteção (chamamos de suseranos). Quem recebia as terras, e por vezes até
instrumentos de trabalho e outros benefícios eram chamados de vassalos, vale
destacar que os suseranos poderiam ter vários vassalos. Eles faziam cerimônias
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e espécies de contratos de fidelidade, em que teriam a obrigação de auxiliar o
seu suserano em possíveis guerras, no pagamento e recolhimento de impostos,
inclusive se fosse necessário recolher nas aldeias vizinhas, fazer pedágios em
pontes e estradas. Com essas terras os vassalos poderiam criar seu próprio
feudo, contratar empregados, etc.
Relacionavam-se entre si de forma hierárquica, conforme a pirâmide
abaixo:

O sistema feudalista entrou em uma intensa crise. No século XIV, surge a
burguesia nas cidades medievais e passa a existir uma profunda movimentação
comercial. Nesse período, ocorre crise no campo e revoltas camponesas, a
Peste Negra, entre outros. Essa crise faz os senhores feudais e os burgueses
pensarem em medidas para desenvolver suas estruturas político/econômicas.
O feudalismo passou a dificultar o desenvolvimento da economia, dos
bens, a exploração sobre os servos no campo aumentava. Na cidade, o
crescimento da produtividade dos artesãos era freado, pois não havia demanda
de compra, já começava a aparecer as relações capitalistas, e esse início quem
explica é Marx (1989, p. 14) “A essência do sistema capitalista está, pois, na
separação radical entre o produtor e os meios de produção. Esta separação
torna-se cada vez mais acentuada e numa escala progressiva, desse que o
capitalismo se estabeleceu”.

22

Desde o descobrimento do Brasil, o sistema de produção escravista já
servia para alimentar o sistema capitalista em países subdesenvolvidos.
Historicamente esse país é explorado, tanto no que diz respeito à população
indígena quanto dos recursos naturais.
Com isso, o capitalismo passa a vigorar. O que caracteriza esse modo de
produção são as relações assalariadas. A propriedade privada dos meios de
produção, e no trabalho assalariado, que substituiu o trabalho servil do
feudalismo.
O capitalismo é movido pela busca do lucro, existem duas classes sociais,
a burguesia e o proletariado. Marx (1989, p. 16) elucida que “O progresso que
esse desenvolvimento realizou consiste em mudar a forma de sujeição, em
conduzir a metamorfose da exploração feudal em exploração capitalista”, ou
seja, nessa busca incessante pelo lucro, o proletariado se sujeita as
determinações insanamente impostas pelos patrões.
[...] na produção social da sua vida, os homens entram em
determinadas relações, necessárias, independentes da sua vontade,
relações de produção que correspondem a uma determinada etapa de
desenvolvimento das suas forças produtivas materiais (MARX,
ENGELS, 1982, p. 530).

O capitalismo compreende quatro etapas, o Pré-capitalismo ou
capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro ou
monopolista e por fim, o capitalismo informacional ou tecnológico.
O início do capitalismo se dá no século XIII, a partir da desestruturação
do sistema feudal, modificou as relações de trabalho e o setor de produção,
nesse momento houve o renascimento comercial que ficou caracterizado pela
transição do feudalismo para o capitalismo, o século XV deu entrada ao
capitalismo comercial ou pré-capitalismo em que o modo de produção feudal
ainda predominava, mas já se desenvolvem algumas relações capitalistas.
A segunda etapa foi o capitalismo comercial ocorreu no Fim do século XVI
até metade do século XVIII, época marcada pelas grandes navegações, onde os
países da Europa buscavam outras rotas para as Índias, concorrendo com o forte
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comércio realizado com as principais cidades Italianas da época, Veneza e
Gênova.
A descoberta de novas terras, como África e América deu início ao
colonialismo. Desta forma, o comércio com novas terras foi sendo efetuado
incentivando o metalismo 3 . Cabe lembrar, que neste período a riqueza das
nações era medida, principalmente pela quantidade de ouro e prata que
conquistavam, há busca por um comércio mais aquecido.
O melhor meio de transporte eram os navios, essenciais para a
descoberta de novas terras, foram criadas novas rotas comerciais, com os navios
foi possível a escravização já que era um período colonizador e precisavam de
mão de obra barata, quase que gratuita.
Nesta etapa comercial a maior parte do lucro concentrava-se na mão dos
comerciantes, o trabalho em troca de um salário cada vez tornava-se mais
comum.
Depois veio o capitalismo industrial, que se destaca com a revolução
industrial, ocorreu da segunda metade do século XVIII até a segunda metade do
século XIX. Nesta etapa a Inglaterra foi o país que mais se destacou, suas
principais características eram: mão de obra em abundância, o chamado exército
de reserva, e consequentemente mão de obra barata. O acúmulo de capitais, a
abundância em matéria prima, criação de mercados em colônias para vender os
produtos, e obviamente a criação de máquinas para elevar a produção. Esse
período acelerou o processo de urbanização, foi nessa época que a diferença de
classes teve maior distanciamento e poderia ser medida, os trabalhadores viviam
em situações paupérrimas, e a elite em lugares afastados onde o ar era puro e
o território era limpo, o uso das ferrovias com trem a vapor foi essencial para
trocas comerciais. Nesta época o capital passa a ser mais investido nas
indústrias.

3

Acúmulo de metais preciosos.
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E no fim do século XIX até o final da década de 1960 o capitalismo
financeiro ou monopolista, os bancos e outras instituições financeiras passam a
controlar as demais atividades econômicas, através de financiamentos à
agricultura, a indústria, à pecuária, e ao comércio.
Houve um processo de centralização dos capitais, as empresas foram
criadas e cresceram rapidamente: indústrias, bancos, corretoras de seguros,
casas comerciais etc. Foi uma época de grande concorrência que resultou nas
grandes empresas comprando as menores, formando monopólios e oligopólios.
E por fim, a etapa tecnologia ou informacional do capitalismo que iniciou
nos anos 1970 e segue até os dias atuais. A sua característica fundamental é o
desenvolvimento capitalista, é a constante evolução do conhecimento, o
desenvolvimento do capital humano, ou seja, os conhecimentos, habilidades, as
experiências profissionais, etc. São acumuladas com o tempo, pode-se afirmar
que esta etapa é movida pelo conhecimento.
Os proletários indiretamente são obrigados a vender a sua força de
trabalho, porque eles não têm acesso direto aos meios de produção ou meios de
subsistência, muito menos o dinheiro para que trabalhem por conta própria. Ao
lado dessas duas classes fundamentais, a burguesia e o proletariado vivem
outras classes sociais.
Daí a pobreza dos componentes da grande massa que, a despeito de
um trabalho ininterrupto, devem sempre pagar com o sacrifício de sua
própria pessoa, e, por outro lado, a riqueza de um pequeno número
que, sem mover um dedo, recolhe todos os frutos e benefícios do
trabalho alheio (MARX, 1989, p. 12).

Marx descreve os sacrifícios que o trabalhador se submete para garantir
uma vida minimamente digna, ele vê a riqueza sendo utilizada para o bem de
poucos que não fizeram parte do processo, somente da arrecadação.
Nos últimos anos a era tecnológica vem crescendo e trazendo novos
direcionamentos econômicos, culturais, sociais e educacionais à sociedade com
uma transformação acelerada.
Algumas das consequências do capitalismo são as intensificações da
desigualdade social, que acarreta em diversos outros problemas, como a
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criminalidade, a busca incessante por lucros faz com que haja uma grande
exploração do trabalho, e acontece com mais intensidade quando há falta de
emprego. A modernização da produção, é um dos fatores que diminuem o
número de empregos, gerando maior concorrência, pessoas mais qualificadas,
mas ainda com salários baixos, isso se chama “Questão Social”, ela é fruto
desses processos que o capitalismo estruturalmente ocasionou.
Os valores humanos estão mudando, inclusive a identidade de classes,
desde o âmago do capitalismo, a burguesia forma novos convencimentos ao
proletariado, para que ele acredite se fazendo parte do processo. Existe uma
cooperação com a exclusiva finalidade de alcançar objetivos capitalistas,
conforme Marx (2004):
[...] A transformação que torna cooperativo o processo de trabalho é a
primeira que esse processo experimenta realmente ao subordinar-se
ao capital. Essa transformação se opera naturalmente. Seu
pressuposto, o emprego simultâneo de numerosos assalariados no
mesmo processo de trabalho, constitui o ponto de partida da produção
capitalista. Esse ponto de partida marca a existência do próprio capital.
Se o modo de produção capitalista se apresenta como necessidade
histórica de transformar o processo de trabalho num processo social,
essa forma social do processo de trabalho se revela um método
empregado pelo capital para ampliar a força produtiva do trabalho e daí
tirar mais lucro. (MARX, 2004, p. 388).

Procuram estabelecer uma falsa amizade, alcançar a simpatia dos seus
empregados, pois assim, gera-se lucro. É uma luta dos recursos humanos das
empresas, garantir que essa encenação pareça verdade. As empresas falam de
trabalho em equipe para aparentar que a autoridade está ausente e assim a
pressão dos colegas para “ajudar a empresa” sobre os outros faz o trabalho do
gerente. Sennett alude em seu artigo:
O homem motivado não se encaixa nas velhas imagens católicas dos
vícios da riqueza, como a gula ou a luxúria; é intensamente
competitivo, mas não pode gozar do que ganha. A história de sua vida
torna-se interminável busca de reconhecimento dos outros e da
autoestima. [...]. Tudo no presente é tratado como instrumento para um
destino final; nada no momento importa por si mesmo... (FREIRE org,
2010, p. 126).

Esse modo de produção capitalista torna os indivíduos egoístas e
divididos, estamos em um momento que não há uma identidade de classe forte,
o próprio trabalhador muitas vezes esquece o seu lugar diante dessa luta de
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classes, se sente parte do processo, mas não percebe que não recebe o que
mereceria.
O sistema capitalista que antes queria explorar custe o que custasse
agora se reestrutura de uma forma muito bem maquiada, diferente da anterior, e
continua fazendo a abstração da mais-valia.
Há, na atualidade, o acirramento da contradição fundamental da
sociedade capitalista. Enquanto a produção social se torna cada vez
mais coletiva e o trabalho cada vez mais social, a apropriação dos
frutos da produção e do trabalho mantém-se privada, concentrada por
uma pequena parte da sociedade. Em outros termos, amplia-se a
concentração de renda e aumenta a desigualdade social e econômica
e a pobreza (PFEIFER e NOGUEIRA, 2005, p. 153).

Os termos foram mudando com o decorrer das décadas, e hoje surge uma
nova terminologia para o trabalhador, “colaborador”, aquele de colabora com a
produção, com o crescimento da empresa, incentiva-se para que ele se sinta
parte do processo, mas o detalhe é que o lucro continua sendo obtido, cada vez
mais, porém eles recebem pequenos benefícios e festas, etc, economicamente
falando, investimentos insignificantes, se levar em conta o quanto ganham com
a força de trabalho de cada um, como pequenas metas que aumentam o salário,
porém são minúsculas, comparadas ao resultado da produção.
O último modo de produção, é um diferente modo de viver em sociedade,
é o socialismo, a base econômica do socialismo é a propriedade social dos meios
de produção, os meios de produção são públicos ou coletivos como na era
primitiva, não existem empresas privadas. A finalidade da sociedade socialista é
a satisfação necessidades de cada integrante dessa sociedade, sejam
necessidades materiais e culturais como a educação, saúde, emprego,
habitação.
O comunismo e o socialismo seriam duas etapas sucessoras após
colapso do capitalismo. O socialismo, abolindo toda a propriedade privada e a
organização de um Estado ditatorial do proletariado visando promover a
diminuição da desigualdade social, já no comunismo o Estado é abolido, e no
desaparecimento de classes sociais instaura-se a igualdade entre os homens:
um equilíbrio, pois a sociedade deve estar em um nível de amadurecimento
elevado em comparação ao que se tem hoje, de uma consciência diferente do
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sentido da vida, que não é a acumulação de bens e superficialidades, e assim,
trabalhar quase que metade de uma vida se torna menos importante.
Não existe diferença entre o patrão e os empregados, pois mesmo no
socialismo é necessário ter gestores, coordenadores, chefes, mas não recebem
salários desiguais em função de o trabalho ser manual ou intelectual.
Vale também falar, que com o desenvolvimento do capitalismo no Brasil
os trabalhadores da área rural começaram a deslocar-se para as grandes
cidades. Chega um ponto em que a agricultura não dava lucro para os pequenos
agricultores e sim dava para os grandes latifundiários que cercavam suas terras
impedindo assim a entrada dos camponeses, que se vendo expulsos acabavam
aceitando as exigências do dono do capital, obedecendo à lei que dava poder
aos ricos e oprimia os pobres.
A pressão feita aos capitalistas pelos trabalhadores trouxe a necessidade
de elaborar estratégias para amenizar essa questão, nessa onda veio a caridade
aos pobres e passa a surgir a necessidade de que alguém que apoie esta classe,
ajudando quem precisa. Os capitalistas foram ativos nessa organização de
ações caritativas, com a colaboração da igreja católica, uniram forças para ajudar
a população, cada instituição com seus interesses, a falsa caridade mantinha os
pobres dependentes dos ricos, alienando a oportunidade de crescimento da
população pobre.
Igreja e Estado, unidos pela preocupação comum de resguardar e
consolidar a ordem e a disciplina social se mobilizaram para a partir de
distintos projetos corporativos, estabelecer mecanismos de influência
e controle na sociedade (IAMAMOTO & CARVALHO, 2011, p. 166).

A igreja católica seguia com a mesma linha, coibindo os trabalhadores
através de seus documentos, como se pode ver “[...] seja, portanto, primeiro
princípio e base de tudo: não há outra alternativa senão a de acomodar-se a
condição humana [...]” (RERUM NOVARUM, 1981, p. 15).
2.2.

O SURGIMENTO DAS EXPRESSÕES DA “QUESTÃO SOCIAL”

Segundo Iamamoto (1999, p. 27) a “Questão Social” pode ser definida
como:
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O conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista
madura, que têm uma raiz comum: a produção social é cada vez mais
colectiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto a
apropriação dos seus frutos se mantém privada, monopolizada por uma
parte da sociedade.

A “Questão Social” tem sua origem na Revolução Industrial, quando o
trabalho do artesão foi substituído pela máquina, pela produção capitalista, com
o surgimento do operariado e da burguesia industrial. Está ligada e fundada aos
conflitos entre o capital e o trabalho. A “Questão Social” é pensada como:
(...) conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas
na sociedade capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do
Estado. Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, contraposto
à apropriação privada da própria atividade humana - o trabalho – das
condições necessárias à sua realização, assim como de seus frutos.
[...] expressa, portanto, disparidades econômicas, políticas e culturais
das classes sociais, mediatizadas por relações de gênero,
características étnico-raciais e formações regionais, colocando em
causa as relações entre amplos segmentos da sociedade civil e o
poder estatal (IAMAMOTO, 2008, p. 16).

A “Questão Social” surgiu no século XIX, na Europa, com o objetivo de
exigir a formulação de políticas sociais em benefício da classe operária, que
estava em pobreza crescente.
O processo de urbanização e industrialização, deu origem ao
empobrecimento dos operários e obviamente dos desempregados, uma
condição que só aumentava, a “Questão Social” acabou expandindo-se, sendo
alvo da atenção da sociedade burguesa, que recorreu à implementação de
políticas sociais, Martinelli (2011, p. 72) usa a citação de Marx e Engels que
explica muito bem isso, “as armas das quais a burguesia se valeu para derrubar
o feudalismo voltam-se agora contra ela própria”.
As expressões da questão social, em cada espaço e momento
histórico, assumem determinados contornos, mas se renovam se
ampliam e se tornam mais complexas, com novas contradições que
remetem, em última instância, a problemáticas particulares e
desafiantes para o seu enfrentamento pela via exclusiva do acesso a
benefícios vinculados à inserção produtiva no mercado de trabalho
(ARCOVERDE, 2008, p. 102).

A “Questão Social” é baseada na contradição entre o capital e o trabalho
o proletariado e a burguesia, que aumenta de acordo com o desenvolvimento da
sociedade capitalista. A concepção de “Questão Social” mais utilizada no Serviço
Social é de Carvalho e Iamamotto (1983, p.77):
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A questão social não é senão as expressões do processo de formação
e desenvolvimento da classe operária e de seu ingresso no cenário
político da sociedade, exigindo seu reconhecimento como classe por
parte do empresariado e do Estado. É a manifestação, no cotidiano da
vida social, da contradição entre o proletariado e a burguesia, a qual
passa a exigir outros tipos de intervenção mais além da caridade e
repressão.

A atual “Questão Social” refere-se à ampliação do trabalho na sociedade
capitalista começando pela degradação do trabalho, e isso ocorre quando o
Estado passa a se retirar do campo social, e dando espaço para que a burguesia
tome conta de deveres do governo.
A questão social é indissociável da forma de organização da sociedade
capitalista, que promove o desenvolvimento das forças produtivas do
trabalho social e, na contrapartida, expande e aprofunda as relações
de desigualdade, a miséria e a pobreza. A questão social diz respeito
ao conjunto das expressões das desigualdades sociais engrenadas na
sociedade capitalista madura, indispensáveis sem a intermediação do
Estado (CFESS, 2012).

Considerado a “Questão Social” enquanto problemática advinda do
processo de produção e reprodução do sistema capitalista, que segundo
lamamoto (1998), tem entrelaça em uma produção cada vez mais coletiva, com
a apropriação dos seus frutos mantidas ao privado, acontece o acirramento das
problemáticas sociais.
A “Questão Social” é algo que nunca deixará de existir sob o modelo
capitalista, pois ele se apropria e desenvolve novas formas de exploração,
desigualdade, e apropria-se da classe trabalhadora, enquanto essas questões
permearem o cotidiano, haverá “Questão Social”, e a criminalidade está inserida
nestes moldes, dentro de tanta desigualdade, ela se apresenta de forma
tentadora, desde a pessoa que precisa roubar alimentos para trazer à família ao
grande corrupto, ambos foram tentados por ambições diferentes.

2.3.

A OFENSIVA NEOLIBERAL – ACIRRAMENTO DA DESIGUALDADE SOCIAL

Com o aumento do petróleo e o avanço de uma crise mundial (1973) surge
o neoliberalismo na década de 1970, através da Escola Monetarista
do economista Milton Friedman, como uma solução.
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O neoliberalismo é um sistema econômico que visa a intervenção mínima
do Estado na economia, acredita que o mercado deve se autorregular. Defende
a ideia de que o indivíduo tem mais importância do que o governo, o Estado, pois
a sociedade livre das intervenções do Estado garante poder aos cidadãos
individualmente, e estes se desenvolverem e desenvolvem a sociedade,
buscando o bem-estar social. Mas não é o que o serviço social defende, pois se
fosse verdade não haveria tantas represálias.
O neoliberalismo propõe uma economia menos severa, defende a
privatização de empresas estatais como indústrias de base, administração de
portos, e até das políticas sociais públicas como a saúde e a educação. Pois
tudo isso é produção, é lucro para os empreendedores.
A partir da década de 1990, no Brasil, quando a consolidação do
projeto neoliberal e da reestruturação do trabalho, o resultante
desemprego de caráter estrutural foi destrutivo para a força de
trabalho, atingindo medularmente a sua organização política, entre
outros tipos de perda (FREIRE, SILVA, 2010, p. 277).

Essas perdas foram em todas as dimensões, nas questões materiais com
a redução dos trabalhadores, estagnação dos salários e redução dos benefícios
na saúde, inclusive na psíquica, pois viviam sobre tensão de perderem seus
empregos, no sócio-político que seria no enfraquecimento das manifestações
dos trabalhadores como sujeitos políticos. Destruindo a solidariedade de classe,
e propulsionando cada vez mais o individualismo como já tratamos.
O governo perde o seu papel interventivo, pois as políticas sociais são
pagas, o público enfraquece e o pago é que tem qualidade. Os seus defensores
alegam que deixa a economia mais competitiva, proporciona o desenvolvimento
da tecnologia, a uma livre concorrência, os preços caem com isso, e assim a
parte econômica e social do país se desenvolve. Além da livre circulação de
capitais internacionais e ênfase na globalização, a desburocratização do Estado
para facilitar as atividades econômicas.
Para Wilenski (1975) apud Shons (1999, p. 129) “O Estado que garante
“tipos

mínimos

de

renda,

alimentação,

saúde,

habitação,

educação,

assegurados a todo o cidadão, não como caridade mas como direito político”.
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O Welfare State assume um compromisso com as classes menos
favorecidas dentro do sistema capitalista, esse processo se dá da seguinte
forma:
Compromisso esse que consiste em que “aqueles que não possuem
instrumentos de produção consentem com a instituição da propriedade
privada do estoque de capital, enquanto os que possuem instrumentos
produtivos consentem com as instituições políticas que permitem a
outros grupos apresentar eficazmente suas reivindicações quando à
locação de recursos e à distribuição do produto” (id.: 343). Esse
compromisso só é possível a partir da crença de que o “Estado seria
capaz de conciliar a propriedade privada dos meios de produção com
a gestão democrática da economia” (id.: 244). De forma mais explícita
temos o seguinte: “o controle democrático sobre o nível de desemprego
e a distribuição de renda tornaram-se os termos do compromisso que
viabilizou o capitalismo democrático” (id.: 244). Só a partir dessa
ideologia e desse compromisso é que podemos encontrar alguns
elementos a favor das classes menos privilegiadas num sistema que
não renuncia ao seu projeto e acumulação privada do capital, o que
certamente aponta para aquela “incompatibilidade” de que falávamos
acima (SCHONS, 1999, p. 131).

O Estado faria o papel de conciliador dentro das relações do trabalhador
e do empregador, dentro de um sistema capitalista democrático ele faria o
controle do desemprego, trabalhando em cima dele e da distribuição de renda.
Pereira destaca que:
Partido de Marx, tem-se que a discussão a respeito do bem-estar
deslocase do âmbito do Estado para a sociedade. Isso porque,
prevendo a extinção do Estado, Marx não vê como se daria o bemestar no marco das atividades estatais. O Estado, para ele tem o
mesmo efeito dominador em qualquer regime, não importam as formas
de governo que venha a apresentar: é sempre um instrumento de
dominação e de manutenção da estrutura de classes. Assim, somente
quando o Estado for superado e substituído por uma sociedade sem
classes, conhecer-se-á o bem-estar (2011, p.120).

O Estado assume um compromisso de regular as relações entre o
empregado e empregador, viabiliza um controle sobre o desemprego e
distribuição de renda, e para o empregador, a acumulação de capital, pois não
deixa de estar no sistema capitalista.
A batalha dos paradigmas que se constituiu em torno da explicação
dessa política, especialmente a partir do segundo pós-guerra, com a
institucionalização do Estado de Bem-Estar ou do Welfare State,
recomenda, por si só, encará-la como tema polêmico, que não se
presta a simplificações. Além disso, recomenda a definição de
posicionamentos teóricos e políticos, por parte de quem a analisa, em
nome da coerência de pensamento e de princípios fundantes (Pereira,
2011, p.16).
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As políticas só terão sentido quando buscarem a satisfação das
demandas sociais e não das vontades do capital, Behring e Boschetti afirmam
que:
[...] se a política social é uma conquista civilizatória e a luta em sua
defesa permanece fundamental, [...] ela não é a via de solução da
desigualdade que é intrínseca a este mundo, baseado na exploração
do capital sobre o trabalho, no fetichismo da mercadoria, na escassez
e na miséria em meio à abundância (2011, p. 46).

A alienação gerada pela corrente neoliberal, segundo Yolanda Guerra
(2016) é inconsciente, diz que todas as pessoas são alienadas, e que temos
picos de lucidez, que surgem a partir de pequenos desvelamentos.
Porto trata do governo Collor na movimentação de ideias e planos
neoliberais para o país:
[...] o governo Collor se estrutura no cenário “democrático brasileiro”
em conformidade à sua estratégia políticoeconômica, definida
previamente no documento de campanha intitulado Diretrizes de Ação
do Governo Fernando Collor de Mello, em que ressalta centralmente a
intenção de estabelecer uma nova relação entre o Estado e a iniciativa
privada com vistas ao processo de modernização da esfera estatal.
Posteriormente, por meio do documento denominado Brasil: Um
Projeto de Reconstrução Nacional propõe, conforme Boschetti-Ferreira
(1993), entre outras medidas neoliberais, “uma ampla Reforma
Administrativa, o Programa Federal de Desregulamentação e o
Programa Nacional de Desestatização” (BOSCHETTIFERREIRA,
1993, p. 48), cujo ponto comum era o processo de privatização do
Estado (PORTO, NI, p. 05).

Como se percebe, ideais explicitamente neoliberais tomam continuidade
nos governos seguintes e repercutem até os dias atuais, mesmo com o discurso
de migração de neoliberalismo para desenvolvimentismo.

2.4.

O ESTADO E A SEGURANÇA PÚBLICA BRASILEIRA

A palavra “Estado” grafada com inicial maiúscula é uma forma
organizacional cujo significado é de natureza política. É uma entidade com poder
soberano para governar um povo dentro de uma área territorial delimitada. As
funções tradicionais do Estado englobam três domínios: Poder Executivo, Poder
Legislativo e Poder Judiciário conforme artigo 2° da Constituição Federal de
1988 “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
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Executivo e o Judiciário”. Numa nação, o Estado desempenha funções políticas,

sociais e econômicas.
A constituição de 1988 é a carta magna do Brasil, comparada a anterior
ela apresentou novos direitos aos cidadãos brasileiros: Direito de voto para os
analfabetos, Redução do mandato do presidente de 5 para 4 anos, Direito a
greve, abono de férias, licença paternidade de 5 dias, voto facultativo para jovens
entre 16 e 18 anos, eleições em dois turnos, os direitos trabalhistas passaram a
ser aplicados, além de aos trabalhadores urbanos e rurais, também aos
domésticos, liberdade sindical, diminuição da jornada de trabalho de 48 para 44
horas semanais, licença maternidade de 120 dias, décimo terceiro salário para
os aposentados, seguro desemprego, férias remuneradas com acréscimo de 1/3
do salário.
As políticas públicas são direitos do povo e dever do estado,
operacionalizam-se por meio de programas que proporcionam a garantia de
direitos e condições dignas de vida aos cidadãos de forma igualitária e justa.
Política social é uma ação que se desenvolve por meio da integração
entre o setor público e a sociedade civil, de maneira eficiente e comprometida com os
resultados. O principal norteador da política pública é a carta constitucional de 1988.
[...] As políticas sociais, entendidas como políticas de reprodução da
força de trabalho, foram reprimidas em função de necessidades de
expansão do capital. Para isto, o fenômeno da repressão e controle da
classe operária foi fundamental a fim de lograr este tipo de modelo
econômico (KOWARICK, 1985, p.13).

As políticas de serviço público à população são: educação, saúde,
assistência social, Saneamento, previdência social, habitação, trabalho,
agricultura e meio ambiente.
Dentre as diversas competências do Estado estão as políticas sociais. Por
política social compreende-se que ela é um conjunto de ações determinantes de
Estado na formulação, execução e avaliação de programas que visem
estabelecerem medidas de proteção social aos cidadãos, principalmente aos
que são marcados pela exclusão econômica ou por outros imprevistos do
cotidiano.
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Vale salientar que o Estado não representa somente os interesses da
coletividade, do povo, existe “a necessidade do controle social da exploração da
força de trabalho”, ficando a cargo do Estado “a regulamentação jurídica do
mercado de trabalho” (IAMAMOTO, 2006, p. 126), certamente em concordância
com a ideologia da classe burguês, devemos tomar ciência, saindo das visões
superficiais, de qual é o papel do Estado e o que ele faz em prol do trabalhador,
se as políticas sociais ofertadas buscam emancipar seus sujeitos ou apenas
compensá-los pela vida que levam em determinado país, pois isso revela quais
são os objetivos do Estado com a classe trabalhadora.
As políticas sociais existem porque a Constituição brasileira de 1988
garante direitos sociais, o Estado deixa de lado a visão de fazer um conjunto de
ações paternalistas e assistencialistas que antes eram desenvolvidas para
amenizar momentaneamente as classes menos privilegiadas, bem como, se
torna laico4, hoje existem algumas políticas sociais públicas que são para toda a
população do país como a saúde e a educação, não importando renda ou
posição social, já a assistência social é especificamente para quem dela
necessitar.
As políticas sociais normalmente surgem de reivindicações populares.
São cessões por parte do Estado no sentido de minimizar os efeitos da
exploração capitalista. Mesmo assim as desigualdades sociais no Brasil são
muito latentes. Diversos autores trazem ainda outras questões importantes para
o debate acerca do capitalismo: a alienação e a subordinação.
As relações de subordinação vividas no Brasil capitalista prejudicam o
desenvolvimento societário, Yazbek afirma que:
A alienação dos subalternos aparece como uma resultante do controle
e da subordinação do homem à trama de relações constitutivas da
ordem capitalista e se expressa no não reconhecimento dos indivíduos
em um mundo que eles mesmos criam. Assim sendo, reduz o indivíduo

4

Estado laico significa um país ou nação com uma posição neutra no campo religioso,
também conhecido como Estado secular. O Estado laico tem como princípio a imparcialidade
em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando nenhuma religião.
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a um objeto que confere a outros decisões sobre sua própria vida
(YAZBEK, 2003, p. 80).

O indivíduo deixa de tomar suas próprias escolhas para atender aos
pedidos que por vezes pode não concordar, por exemplo, os programas de
transferência de renda têm duas faces no que diz respeito às condicionalidades,
de um lado quebra vícios familiares como a escolaridade, de outro subordina os
sujeitos em troca de uma renda.
A alienação é gerada pela corrente neoliberal, esta, que fica no
inconsciente. Yolanda Guerra diz que todas as pessoas são alienadas, e que
temos picos de lucidez, que surgem a partir de pequenos desvelamentos. Os
programas de transferência de renda são um dos diversos serviços ofertados
(como educação pública, saúde, assistência social), que são conduzidos por
essa ideologia a fim de trazer aceitação desse sistema desigual.
Uma de natureza liberal/neoliberal que considera os programas de
transferência de renda como mecanismo compensatório e residual,
eficiente no combate à pobreza e ao desemprego e enquanto uma
política substituta dos programas e serviços sociais e como mecanismo
simplificador dos Sistemas de Proteção Social; uma perspectiva de
natureza progressista/distributivista que considera os Programas de
Transferências de Renda enquanto mecanismos de redistribuição da
riqueza socialmente produzida e como política de complementação
aos serviços sociais básicos já existentes e voltada para a inclusão
social; uma perspectiva que percebe os programas de transferência de
renda como mecanismo provisório para permitir a inserção social e
profissional dos cidadãos, numa conjuntura de pobreza e desemprego
(SILVA, YAZBEK e GIOVANNI, 2004, p. 36).

O neoliberalismo leva a sociedade a um patamar desigual, com valores
individualistas, como também fragmenta os indivíduos em todas as formas
possíveis para desunir a classe trabalhadora (vale ressaltar que desempregados
também são classe trabalhadora). Cada grupo olha somente seu próprio
problema em vez de entendê-lo como um problema de conjuntura, que afeta a
todos.
Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era
negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei
com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os
miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou
miserável. Depois agarraram uns desempregados, mas como tenho
meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas
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já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa
comigo (, Intertexto).

Bertold expressa fielmente o tipo de sociedade que os ideais capitalistas
formam, o individualismo, não se têm uma consciência de grupo, de unir as
minorias da sociedade em um todo. Podemos comparar essa ideia com uma teia
de aranha, cada problema com uma bandeira diferente, andam em vieses
diferentes, mas não se têm consciência que é muito maior, que existe toda uma
teia, com diversos problemas, frutos de uma mesma coisa: a aranha.
A profissão tem sua origem no Brasil com contradição, mesmo que de
forma não racionalizada. Ela tinha dois objetivos opostos, se institui no país em
1930 na era Vargas com objetivo de amenizar as tensões entre os empresários
e empregados, sobre um falso discurso de intencionalidade apenas de ajudar.
A burguesia faz que a formação dos novos assistentes sociais encare a
pobreza como culpa do sujeito, inclusive as primeiras assistentes sociais eram
mulheres que faziam parte da elite brasileira, se formaram sobre a ideia de
passar conformismo aos seus clientes que viviam em condições precárias e
sobre a culpabilização dos sujeitos.
Na década de 1990 o serviço social faz a ruptura com o conservadorismo
e materializa o seu projeto ético-político, formando uma corrente para seguirem
uma nova orientação social, que luta pela defesa intransigente dos direitos
humanos.
Com isso, podemos observar o quão fragmentado e focalizado em pontos
errados são as mobilizações, e qualquer assistente social que olhar com
fidelidade para a realidade, vai perceber que colaboramos com essa divisão.
A impregnação desses valores maciçamente individualistas se constitui a
partir do fracasso do capitalismo, porém grandes economistas e intelectuais da
época previram o definhamento e elaboraram o neoliberalismo.

5

Eugen Bertholt Friedrich Brecht (1898-1956) foi um destacado dramaturgo, poeta e
encanador alemão do século XX, marxista, seu trabalho como artista concentrou-se na crítica
artística ao desenvolvimento das relações humanas no sistema capitalista.
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As políticas sociais, ao mesmo tempo em que servem para ajudar,
também servem para amenizar a relação desigual na sociedade, se no Brasil
estamos vivendo sobre o sistema capitalista tudo deveria ser privado, mas
também os salários deveriam ser maiores, o que traria maior responsabilidade
aos capitalistas, mas vivemos em um capitalismo misto, onde a saúde, a
educação, a habitação privada tem mais qualidade e a pública é escassa.
A população vulnerável economicamente é a maior contribuinte do
Estado, paga seus impostos, e ela mesma custeia os programas para a
“erradicação da pobreza” que seria de responsabilidade da burguesia que
explora seus empregados e contribui significativamente com o aumento da
desigualdade.
Entre todas as políticas sociais, todas de grande relevância, é necessário
entender o que é a segurança pública e o que tem a contribuir na sociedade
brasileira, e é.
Na constituição são expostos os direitos sociais dos brasileiros, eles são
os direitos fundamentais que devem ser garantidos pelo Estado através das
políticas sociais, e a segurança pública tem um papel fundamental nesse
processo.
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado
a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade,
a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem
preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes
no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988).

O Brasil, no momento, deve viver um sistema democrático, que assegure
acesso aos direitos sociais, individuais, deve garantir liberdade, segurança,
justiça, igualdade, sem esquecer que todos, independentemente de cor, etnia,
orientação sexual, são iguais em direitos. Sabemos o quão desiguais são o
sistema de justiça e administrativo brasileiro no que tange fazer cumprir a lei,
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independentemente de condição financeira ou de desenvolvimento intelectual,
isso causa um enorme incômodo às classes sociais marginalizadas devido à
pobreza, à linguagem, à cultura, costumes e etc.

39
3.

A CRIMINALIDADE

A criminalidade é um dos problemas sociais mais sérios que a sociedade
brasileira se depara atualmente. No Brasil, constitucionalmente o Estado
organiza a segurança pública, o artigo 144 da constituição federal de 1988 instituí
a segurança pública nos seguintes órgãos:
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos
seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Então, é necessário entender as atribuições de cada órgão. A polícia
federal é mantida pela União, ela apura os crimes relacionados às empresas
públicas, das entidades autárquicas da União, as infrações penais que a prática
levou a repercussão interestadual ou internacional, prevenir e reprimir o tráfico
de drogas e entorpecentes ilícitos, também exerce as funções de polícia
marítima, aeroportuária e de fronteiras, e exerce com exclusividade as funções
da polícia judiciária.
A polícia rodoviária federal não se submete a hierarquia militar, seu
principal papel é realizar fiscalização e policiamento ostensivo nas rodovias
federais ou em áreas de interesse da União. Vale informar, que a polícia
rodoviária não é “polícia de trânsito”, ela é responsável pela segurança daquele
determinado espaço, e tem poder de prender pessoas que estejam cometendo
qualquer tipo de crime, como exploração sexual de crianças e adolescentes,
crimes ambientais, contrabando, tráfico de drogas, pessoas ou armas, etc.
Já a polícia ferroviária federal, prevista na constituição ainda não foi
criada, "Não existe Polícia Ferroviária Federal, não existe policial ferroviário
federal", afirma em uma entrevista ao G1 o delegado federal Bernardo Torres.
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Já a polícia civil e militar segundo a secretaria de segurança pública do
estado de São Paulo tem por atribuições:
A Polícia Civil é encarregada de investigar crimes e contravenções, e
reunir provas sobre suas circunstâncias e sua autoria, atuando
primordialmente após a ocorrência do fato criminoso. É composta por
policiais de várias carreiras como: delegados de polícia, escrivães,
investigadores e agentes policiais. A Polícia Militar é composta por
policiais fardados incumbidos de prevenir as condutas criminosas e
zelar pela ordem pública, atuando primordialmente na prevenção do
crime. É integrada por policiais com várias patentes, como: coronel,
tenente-coronel, major, capitão, tenente, subtenente, sargento, cabo e
soldado (s.a).

É importante salientar que as incumbências das polícias do estado de São
Paulo não diferem dos outros estados do Brasil.

3.1.

O QUE É CRIME
No Brasil, antes de tudo, existe a infração penal, e ela é subdividida em

Crime ou em Contravenção, ela está prevista na lei de introdução do Código
Penal, no artigo 1º:
Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão
ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou
cumulativamente com a pena de multa; contravenção, a infração penal
a que a lei comina, isoladamente, pena de prisão simples ou de multa,
ou ambas, alternativa ou cumulativamente.

Existe diferença entre crime e contravenção, a contravenção é uma
infração considerada como “um crime menor”, geralmente paga com uma prisão
simples de curto prazo, pagamento de multa, ou ambos. Enquanto o crime, é
uma prática que vai contra a lei, está tipificada na lei penal como ilícita, e vai
contra os valores morais de determinada sociedade, neste caso, o Brasil. Vale
salientar que considera-se crime somente o que é praticado por seres humanos.
Durante a pesquisa dividimos os crimes contra a pessoa, contra os
costumes e contra ao patrimônio, vale indicar quais são.
Consideram-se crimes contra a pessoa: homicídio, infanticídio, aborto,
maus tratos, lesão corporal, induzimento ou instigação ao suicídio, omissão de
socorro, estupro, assédio sexual, corrupção de menores (corromper pessoa
maior de 14 e menor de 18 anos mediante ato de libidinagem), abandono de
incapaz, etc.
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Considerados crime contra o patrimônio: furto (sem violência), roubo
(mediante violência), dano (danificar objetos alheios), receptação (guardar
objetos roubados), estelionato (obter vantagens de forma ilícita devido a algum
erro), usurpação (ocupar-se de imóveis ou bens alheios), extorsão constranger
alguém a fim de obter vantagens, latrocínio (um roubo seguido de morte).
E por fim, considera-se crime contra os costumes a injúria, calúnia,
difamação, falso testemunho, denúncia caluniosa, plágios considerados graves
ao outro indivíduo, tráfico de drogas, etc.
O Estado tem o poder coercitivo diante da criminalidade, ele tem o dever
de gerenciar as instituições para diminuir a violência detendo todos que
atentarem os direitos dos humanos, dos animais e do meio ambiente
independentemente de status social, de renda. Porém, diariamente se presencia
a impunidade de alguns políticos que depois de comprovada culpa, permanecem
livres e continuam em suas atividades, ou somente afastados ou em prisão
domiciliar. Nas penitenciárias, em sua maioria, estão os pobres, que também
cometeram crimes, e devem estar presos, porém, observa-se a tamanha
injustiça.
Antigamente se pensava que o criminoso já nascia com a marca da
criminalidade, sendo este seu único caminho, acreditava-se que quem cometia
crimes era por origem congênita, cujas características o tornariam criminosos em
potencial.
Porém, com o decorrer dos anos, estudiosos chegaram a conclusão que
existem diversos fatores sociais que contribuem para a trajetória de vida das
pessoas, e elas contribuem para a inserção ou não do indivíduo na criminalidade,
alguns dos variados condicionantes são a situação econômica do país e do
indivíduo, facilitando na criminalidade desde a falta dela como em condições
ótimas, mas que favorecem a corrupção, a industrialização, a migração e
imigração, os princípios morais e éticos, a profissão, políticas sociais, educação,
família, cultura, crenças, entre vários outros estimuladores que influenciam no
poder de decisão dos indivíduos em agir contra a lei ou respeitá-la.
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Levando em conta a vida de cada indivíduo em suas particularidades, não
se pode esperar que um indivíduo faminto, ou abandonado, desesperado por
motivos: como ter acesso as drogas, com sérios problemas familiares, doenças
terminais, revoltado contra tudo e contra todos, tenha condições de discernir
princípios morais, tenha as mesmas reações que um indivíduo sem problemas
sociais sérios, eles são guiados pelo instinto de sobrevivência, dispostos a
enfrentar todos os riscos para solucionar os problemas.
Cada indivíduo possui seu limite para o medo, para ter desespero, raiva,
para agir violentamente, e isso é um dos diversos fatores que influenciam no ato
contrário a lei, parte da capacidade de resiliência de cada indivíduo em se
adaptar aos diversos fatores. Yunes (2003, p. 76) indica que a “Resiliência é
freqüentemente referida por processos que explicam a “superação” de crises e
adversidades em indivíduos, grupos e organizações”.
Até agora, não foi possível entender a mente humana completamente,
apesar de todos os estudos em diversas áreas, somos seres complexos, e esse
sonho de um mundo onde reine a justiça, a paz e o progresso se torna quase
que utópico quando as classes dominantes buscam sempre mais pela
dominação, pela exploração de trabalhadores, terras e povos de forma maquiada
ou não, mas que geram injustiças, caos, e o progresso, ele sempre existirá, mas
o progresso ofertado a população, esse apenas quando for interesse das classes
dominantes.

3.1.1. Fatores que determinam o crime

O lar é onde o indivíduo que cometeu o delito, viveu com sua família e
nem sempre oferece um ambiente agradável para uma formação saudável.
Muitas vezes, ela é modelo em questões negativas como as violências (sexual
física, psicológica), o alcoolismo, o despudor, as manhas para conseguir
benefícios e bens de formas erradas. Mas também vale salientar que levando
em conta as horas de trabalho dos pais, muitos dos filhos ficam desassistidos,
em troca de um trabalho para garantir as necessidades mínimas da família, ficam
sozinhos e abre espaço para que os valores morais se dissolvam, propicia o
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aumento de prostitutas, assaltantes, usuários e traficantes de drogas, ladrões,
etc.
Ao analisar o pensamento de Marx, mostrando que o aspecto mais
importante do crime, no contexto social é a função do crime.
O crime tira do mercado de trabalho uma parte supérflua da população,
e assim reduz a competição entre os trabalhadores; até o ponto em
que previne os salários de caírem abaixo de um mínimo, a luta contra
o crime absorve uma outra parte dessa população. (MARX, 1983 apud
FERNANDES, 2002: 281).

Por um lado observa-se questões sociais como o analfabetismo, o
desemprego, a exploração, a fome, a discriminação, a dependência química, e
outros os distúrbios patológicos de personalidade que podem igualmente levar
ao crime, porém a pesquisa trata das razões sociais.
O desemprego é um fator que colabora para o agravamento da violência
e da criminalidade em geral, basta observar que em tempos de crise, as taxas
de crimes e pessoas sendo presas aumenta significativamente. Se tratando de
juventude, também podemos analisar a influência do desemprego:
Por fim, a insuficiência de rendimentos é um risco para boa parcela da
juventude – 31% dos indivíduos entre 15 anos e 29 anos podem ser
considerados pobres, pois têm renda domiciliar per capita inferior a
meio salário mínimo. O risco da pobreza é mais agudo para as
mulheres e, também, para os negros – nada menos que 70% dos
jovens pobres são negros (POCHMANN, 2008, p. 02).

A pobreza, que por vezes, também pode estar relacionada ao
desemprego, também é um elemento que contribui para a criminalidade.
Pobreza, portanto, é a destruição, a marginalização e a desproteção.
A destituição dos meios de sobrevivência física, a marginalização no
desfruto dos benefícios do progresso e no acesso as oportunidades de
emprego e consumo, e a desproteção por falta de amparo público
adequando e inoperância dos direitos básicos da cidadania, que
incluem garantias de vida e bem-estar social. Isso retrata uma faceta
da violência institucionalizada praticada contra a população brasileira
(DEMO, 1994, p. 16-17 apud SILVA, 1995, p. 114).

Outro grande incidente para a criminalidade, é a dependência em
substâncias psicoativas, ela afeta a vida dos indivíduos que a usam, das pessoas
próximas que convivem com as situações de violência, de estresse, com os
furtos, etc, e a sociedade que também é violentada com os delitos e crimes
cometidos pelos dependentes para ter acesso à drogas.
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A citação a seguir, mostra que o dependente químico, ao mesmo tempo
em que é vulnerável, que é vítima, também pode ser o agressor, o opressor,
pode fazer as pessoas que o cercam de vítimas.
[...] a família do usuário é obrigada a responder pelas dívidas do
consumo com objetos, favores, inclusive sexuais; e o que não é usuário
fica subordinado ao esquema “administrativo” do tráfico, igualmente
sujeito a extorsões de toda espécie, enquanto sua família também
responde por isso, além de ter que se sujeitar às humilhantes revistas
(VALOIS apud GIRARDI, 2012, p. 05).

Assim, percebe-se que não adianta apenas tratar o apenado, e sim,
também acompanhar a família, foi vítima em diversas violações de direito,
visando mostrar que a vida desses sujeitos pode mudar, e que não precisa ser
da mesma forma que era, antes do dependente químico ser preso.
Deve ser lembrado que nada é mais difícil de pôr em execução, nem
de sucesso mais duvidoso ou mais perigoso de fazer, do que iniciar
uma nova ordem de coisas. Porque o reformador faz inimigos de todos
os que se beneficiam da antiga situação e apenas os moderados
defensores de todos os que se beneficiam da nova ordem.
(MAQUIAVEL, apud FERNANDES, 2002, p. 415).

Quando a justiça, a elite brasileira e o Estado agem de forma
maquiavélica, a sociedade assiste e acompanha a mesma atitude. Quando
pessoas dos altos escalões do governo agem de forma corrupta, acumulando
fortunas adquiridas ilicitamente, pessoas da classe baixa assistem as leis que,
geralmente são aplicadas aos pobres, assistem à negligência, a não
responsabilização pelos atos criminosos.
Contribui-se com os atos criminosos quando se fecham os olhos, quando
há omissão.
A criminologia voltada ao social (sociológica) leva em conta que o delito
vai além de um mero comportamento individual, que está arraigado a um tempo
e espaço, e se torna um problema social.
O homem é um ser aberto e inacabado. Aberto aos demais em um
permanente e dinâmico processo de comunicação, de interação
condicionado com efeito muito condicionado (por si mesmo, pelos
demais e pelo meio), porem com assombrosa capacidade para
transformar e transcender o legado que recebeu e, ou no futuro alheio.
Esse homem, que cumpre as leis ou as infringe, não é o pecador dos
clássicos, irreal e insondável; nem o animal selvagem e perigoso do
positivismo, que inspira temor; nem o inválido da filosofia correcional,
que necessita tutela e assistência; nem a pobre vítima da sociedade,
mero pretexto para reclamar radical reforma das suas estruturas, como
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proclamam as teses marxistas. É o homem real e histórico do nosso
tempo, que pode acatar as leis ou não cumpri-las por razões nem
sempre acessíveis à nossa mente; um ser enigmático, complexo, torpe
ou genial, herói ou miserável, porém, em todo caso, mais um homem
como qualquer outro (GARCIA – PABLOS, 1997, p. 56).

O homem tem a decisão de cumprir ou não as leis, tem em si uma história,
uma visão de mundo, visões que podem nem ser acessíveis à nossa mente, mas
acima disso é um ser inacabado, que pode se transformar a partir de outras
experiências, ele não é somente o vilão, nem somente a vítima.

3.2. A CRIMINALIDADE DOS POBRES E DOS RICOS NUMA PERSPECTIVA
CRÍTICA

Passou-se aquela época em que os criminosos eram considerados frutos
de mal formações congênitas, mas no Brasil ainda prevalece um estereótipo de
que os criminosos possuem essas características: negros, pobres, feios, sem
instrução, vêm da classe econômica mais baixa. Porém, não ter dinheiro, estudo
ou boas oportunidades é um ponto forte, ou até determinante para a entrada de
pessoas na criminalidade, mas a criminalidade em si não é cometida somente
pelo pobre, negro, analfabeto.
Não há, basicamente, uma contradição entre indivíduo e sociedade. O
indivíduo é um ser histórico-cultural que é constituído pelas interrelações sociais. Mesmo quando está sozinho, como Robinson
Crusoé, é um ser humano que tem o habitus de sua sociedade. Isto é,
tem o jeito de andar, hábitos de higiene, de expressar emoções, de
usar instrumentos que adquiriu das relações pessoais com indivíduos
da sociedade que o constituiu (BONIN, 2003, p. 60).

Sabe-se que são diversos fatores que facilitam a entrada para a
criminalidade, mas o fato em questão é a injustiça no que diz respeito a
desigualdade de tratamento entre ricos e pobres, de acordo com Robert Rios, a
penalidade. “Crimes praticados por pobres são extremamente expostos,
enquanto que os ricos são freqüentemente acobertados, tanto pela polícia
quanto pela mídia, e até pela Justiça”, também fala que os crimes praticados por
ricos, os chamados crimes de “colarinho branco”, valem por mil criminosos
pobres, já que os prejuízos atentados contra a sociedade são assustadoramente
elevados.

46

Existe também diferença no julgo da sociedade: pessoas com boas
condições de vida, erraram por algum motivo que merece perdão, pena. Porém,
pessoas que pertencem às classes menos favorecidas são chamadas de
marginais, delinquentes, etc.
Infelizmente, no Brasil o tratamento à pessoas pertencentes a classe
baixa que cometem delitos é inferior e desigual, se comparado ao da pessoa que
possui uma posição privilegiada na sociedade, ou que possua recursos
econômicos. A criminalidade também está sujeita aos interesses das classes
dominantes, quando conseguem privilégios na apuração dos delitos cometidos
contra eles, e no tratamento quando eles comentem os delitos.

3.3.

A CRIMINALIDADE NO BRASIL – DADOS ESTATÍSTICOS

A criminalidade e a violência são questões de origem social, pois não é
uma ação isolada, a violência não pode ser explicada e entendida somente pela
ação isolada dos indivíduos, ela varia a partir de diversos elementos.
A evolução da mortalidade por AF nas capitais acompanhou bem de
perto a registrada nas UFs, mas com índices ainda mais elevados de
vitimização de sua população: se a taxa nacional de HAF foi, em 2014,
de 21,2 por 100 mil, a das capitais foi de 30,3 (WAISELFSZ, 2015, p.
30).

A seguir, serão apresentados alguns gráficos retirados de uma pesquisa
que analisa a violência, mais precisamente homicídios com a utilização de armas
de fogo, no ano de 2004 a 2014, e 2016.
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O homicídio ainda supera todos os índices de óbitos por armas de fogo
(AF). Percebe-se que o índice de suicídio de brancos é maior do que todas as
outras somadas, já o homicídio, drasticamente são pessoas pardas.
Comparando com os índices da pesquisa, desde 2003 até os dias atuais,
a taxa de violência por armas de fogo vem diminuindo, uma queda de 26,1%,
porém o número de vítimas negras vem aumentando, segundo os dados 46, 9%.
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AF: Armas de fogo.

Este gráfico expressa a média de homicídios sobre um universo de cem
mim habitantes, Santa Catarina é o Estado brasileiro com menor índice de
homicídios.
No próximo gráfico, a taxa de homicídios por estados e regiões do Brasil,
lembrando que os dados do ano de 2014 podem ser alterados, pois ainda não
foram concluídos.
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O próximo gráfico faz um levantamento das vítimas por gênero, levando
em conta o Estado e Região. Em todos os estados e regiões, o índices de
homicídios contra homens superou o número de vítimas femininas.
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O próximo quadro revela os índices de homicídios por armas de fogo por
idade. São divididos em quatro faixas etárias, de 1 a 14 anos, de 15 a 29 anos,
de 30 a 59 anos e de 60 acima.
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O Brasil, com sua taxa de 20,7 homicídios por arma de fogo por cada
100 mil habitantes, ocupa uma incômoda 10ª posição entre os 100
países analisados. Mais ainda, comparado com países tidos como
civilizados, o Brasil apresenta taxa:
infinitamente superior à de muitos países que não registraram HAF no
ano de referência, como Islândia, Japão, República da Coreia,
Luxemburgo, Escócia, Inglaterra e Gales, etc.;
207 vezes maior que a de países como Polônia, Alemanha, Áustria,
Espanha, Dinamarca, dentre outros, que registram 0,1 HAF por 100
mil;
103 vezes maior que a de Suécia, Noruega, França, Egito ou Cuba,
dentre vários outros países com taxas em torno dos 0,2 HAF por 100
mil habitantes (WAISELFSZ, 2015, p. 61).

Os dados apresentados só nos alertam o quão violento é este país se
comparado aos citados a cima. O Pesquisador Waiselfsz traz uma reflexão que
se vive em um país que não possui disputas e conflitos sérios se comparado a
outros países, mas que nem por isso os índices brasileiros de violência são
menores:
O Brasil, sem conflitos religiosos ou étnicos, de cor ou de raça, sem
disputas territoriais ou de fronteiras, sem guerra civil ou enfrentamentos
políticos, consegue a façanha de vitimar, por armas de fogo, mais
cidadãos do que muitos dos conflitos armados contemporâneos, como
a guerra da Chechênia, a do Golfo, as várias intifadas, as guerrilhas
colombianas ou a guerra de liberação de Angola e Moçambique, ou,
ainda, uma longa série de conflitos armados acontecidos já no presente
século e que tivemos oportunidade de expor em Mapas anteriores
(WAISELFSZ, 2015, p. 70).

Nota-se a seguir que a seletividade para homicídios contra negros
também é diferenciada, bem como tende a crescer.
Ainda mais perversa e preocupante é a seletividade racial dos HAF,
além de sua tendência crescente. Entre 2003 e 2014, as taxas de HAF
de brancos caem 27,1%, de 14,5, em 2003, para 10,6, em 2014;
enquanto a taxa de homicídios de negros aumenta 9,9%: de 24,9 para
27,4. Com esse diferencial, a vitimização negra do país, que em 2003
era de 71,7%, em poucos anos mais que duplica: em 2014, já é de
158,9% (WAISELFSZ, 2015, p. 72).

Com a colonização no Brasil, o país tornou-se escravocrata, naquela
época 90% da população brasileira era negra, mas com o passar dos anos a
cultura negra foi se perdendo, pois viviam sobre vigilância e vivências de racismo
puro e intenso.
Outro fato histórico brasileiro foi o “embranquecimento” da população,
houve a mistura de culturas diferentes culturas negras, indígenas e europeias,
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pois nosso país sempre recebeu pessoas de diferentes etnias, por isso percebese muitas outras misturas étnicas. Segundo o diário de Cuiabá, o Brasil é o país
com maior população de negros fora da África, ficando abaixo somente da
Nigéria, na África Ocidental.
3.3.1. Sistema brasileiro de reclusão e as medidas para o crime
No Brasil, a pena de reclusão pode ser cumprida de três formas, regime
fechado, semi-aberto ou aberto. E os regimes aberto e semi-aberto podem ser
transferidos para fechado em caso de necessidade. Isso está previsto no artigo
33 do código civil, e em continuidade do mesmo artigo complementa-se:
a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de
segurança máxima ou média;
b) regime semi-aberto a execução da pena em colônia agrícola,
industrial ou estabelecimento similar;
c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou
estabelecimento adequado.
§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em
forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os
seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a
regime mais rigoroso:
a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a
cumpri-la em regime fechado;
b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro)
anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em
regime semi-aberto;
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4
(quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena farse-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
§ 4o O condenado por crime contra a administração pública terá a
progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à
reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito
praticado, com os acréscimos legais.

Os regimes variam pela intensidade do crime e se a pessoa é réu primária.
É importante que saibamos diferenciar reclusão de detenção.
Às de reclusão reservam-se as sanções mais severas por admitirem,
desde o início, o cumprimento da pena em regime fechado e por
guardarem maiores gravames penais (v.g. impossibilidade do exercício
do pátrio poder ao condenado por crime com pena de reclusão - art.
92, II, do CP).
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As penas de detenção, por seu turno, podem ser consideradas mais
brandas porque admitem o início de cumprimento da pena no regime
inicial semiaberto ou aberto, ressalvada, conduto, a possibilidade de
regressão para o regime fechado, tendo em conta o comportamento do
condenado no curso da execução da pena (Medeiros, 2010, p. 01).

Pessoas que se encontram reclusas, vivem sobre regime fechado foram
o foco da pesquisa, são pessoas que cometeram crimes ou delitos mais graves
e por este motivo, não podem sair do presídio, que deveria ser uma penitenciária,
pois pessoas julgadas, em teoria, deveriam estar reclusos nelas. Já os detentos,
possuem condições de sair para a sociedade por determinado tempo e com
monitoramento devido ao tipo de crime ou delito cometido não colocando uma
ou mais pessoas em risco, ou o risco ser quase nulo.

3.4.

O QUE É A PRISÃO
Segundo dicionários da língua portuguesa, a pena é uma punição devido

a um delito cometido, a partir dessa definição pode-se dizer que a pena traz um
significado de compensação de um delito, bem como evitar novos. A igreja
católica desde o século V já se utilizava da prisão, vejamos.
Para evitar a pena de morte, a igreja já utilizava, no século V, a pena
de prisão, punindo o clero através da segregação, que estimulava o
arrependimento. O faltoso era recolhido à cela para uma reclusão
solitária, chamando a esta penitencia in pacem. Era visitado somente
pelo seu confessor ou diretor espiritual, pois a pena tinha duplo sentido,
proporcionar o arrependimento para reconciliação com Deus, ao
mesmo tempo que punia.
Foi da internação em mosteiros e reclusão em celas que se originou a
pena privativa de liberdade e o uso da expressão celular (OLIVEIRA,
2003, p.38).

Historicamente a prisão era entendida como somente o ato de punir e
causar sofrimento a pessoa que cometeu delito.
A execução da pena era precedida de cerimonia destinada a
impressionar o povo. O condenado permanecia em exposição pública
no patíbulo, no belourinho, a beira da estrada ou em lugares ligados a
pratica do crime; teria que atravessar a cidade de norte a sul,
originando a pena de galés, que obrigava o criminoso a andar com uma
bola de ferro amarrada nos pés.
Na França, as cerimonias que apenamento apresentavam caráter
meticuloso e extravagante, de ritual marcante, às vezes, satírico e
burlesco. O apenado a morte ficava exposto para que o povo caçoasse
dele, cuspisse e lhe desse bofetadas, jogassem pedras lama e sujeira
nos olhos(OLIVEIRA, 2003, p.39).
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Porém, com o passar do tempo, outros dados passaram a ser analisados,
como as origens da criminalidade, e com base nisso surge a busca por uma
ressocialização, segundo Delmanto:
A pena, enquanto instituto vinculado ao Direito Penal e ao Direito de
Execução Penal, visa, assim, o futuro. Explica-se: não obstante a
punição tenha que se fundamentar na existência de um fato criminoso
que comprovadamente provou-se ter ocorrido no passado, mediante o
devido processo penal, a pena imposta ao infrator da lei penal, e,
sobretudo, a sua execução, tem na ressocialização e na integração
social do condenado a sua razão de ser (2007, p. 23).

Como citado acima, é levado em conta também o futuro do apenado, na
ressocialização e integração social buscando trazer o senso ao apenado do
porquê determinado crime ou ato não é aceito na sociedade.
Prado (NI, p. 488) diz que “A pena é a mais importante das conseqüências
jurídicas do delito. Consiste na privação ou restrição de bens jurídicos, com lastro
na lei, imposta pelos órgãos jurisdicionais competentes ao agente de uma
infração penal”.
A primeira verdadeira linha de defesa contra a guerra é o próprio
homem, porque, lá onde o homem é desvalorizado e onde reina a
desordem social, o inimigo universal está pronto para aproveitar a
brecha criada (MONTESSORI, 2004, p. 08).

Sociedades injustas, com falta de oportunidades e com desigualdade
geram desordem social, a criminalidade é uma das diversas questões de
desordem, a violência é expressão de que os processos e espaços de formação
desses indivíduos são falhos.
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4.

ESTRUTURA BÁSICA DO PRESÍDIO REGIONAL DE CAÇADOR - SC

O Presídio Regional de Caçador atua desde 1996, tendo uma estrutura
com capacidade de 80 apenados tendo um diretor, um chefe de segurança, cinco
estagiários da área de direito e vinte e dois agentes.
Os presídios são locais destinados para indivíduos que ainda não foram
julgados e terminados os processos definitivos, ainda não receberam suas
sentenças, já as pessoas que foram sentenciadas e que não existem outras
formas de recursar devem ser alocadas em penitenciárias descaracterizando a
incumbência do que é um Presídio.
Atualmente o Presídio Regional de Caçador – SC está com 300 apenados,
e destes, 188 já foram julgados. Assim percebe-se a superlotação, valendo
lembrar que nem é tão cheio como em outros estados e metrópoles do país. Vale
ressaltar, somente foram entrevistadas as pessoas já julgadas.
O Presídio também informou que ainda não contratou um assistente social
porque depende do Estado para abrir concursos públicos ou contratação de
ACT´S.
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5.

A PESQUISA

Ainda não se vive um Estado pleno de direitos, apesar da Constituição
Brasileira de 1988 ser conhecida como carta cidadã pelo seu reconhecimento na
área dos direitos sociais, políticos e civis.
Mas desde seu estabelecimento, o Estado e o Governo, em seu aspecto
econômico e político adotaram posturas, direções, que ameaçam diversos
aspectos da constituição. Os indivíduos, cada vez mais são cerceados em seus
direitos fundamentais, presenciam o “jeitinho brasileiro” de fazer as coisas, onde
os ricos, os corruptos, sempre estão impunes à lei, pois a lei se mostra ao lado
do mais forte, assim, agir da maneira certa não traz recompensa como a vida do
crime.
O modelo econômico e político adotado no Brasil aliado às interferências
de interesse do capitalismo financeiro internacional vêm determinando uma
sociedade com profunda desigualdade social, com aumento das expressões da
“Questão Social”.
A criminalidade é uma dessas expressões. Resultado da atual conjuntura
brasileira é tema de relevância no momento atual devido a seu aumento
acelerado. Assim, estudá-la, proporcionará maior compreensão de seus
determinantes.
Não podemos cair em radicalizações, em “pensamentos” equivocados,
pois para toda verdade há dois extremos, mas precisamos chegar ao
centro. Ressalta-se que esta pesquisa não tem por objetivo tirar a culpa do
recluso, mas sim, mostrar as parcelas de culpa de cada setor por onde esse
indivíduo passou.
Também sabe-se que a criminalidade não parte apenas do princípio de
desigualdade social, por isso, a pesquisa estudará várias questões além da
econômica e de acesso a serviços, como a vida histórica dos sujeitos, e do
homem de uma forma geral. Sempre houve crimes, esses, foram identificados e
julgados por meio de um amadurecimento ideológico na sociedade.
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A criminalidade também vira mercado com a chegada do capitalismo, é
uma fala que não poderá deixar de ser mencionada.
Serão abordadas questões importantes, que despertam desejo pela
pesquisa, a criminalidade também é assunto importante para a profissão de
Serviço Social.
No meio acadêmico do Serviço Social, a criminalidade é objeto de
parcos estudos, no entanto, é um espaço sócio ocupacional do assistente
social. São poucas as pesquisas realizadas sobre o assunto na perspectiva
social. Assim, essa temática é uma demanda que vem de encontro com o
Serviço Social, que precisa ser mais discutida, e este trabalho trará um suporte
de uma parcela da realidade, pois é um campo vasto e há espaço para muita
discussão.
Foi realizada uma pesquisa de campo no Presídio Regional de CaçadorSC, por meio de questionários aplicados aos reclusos, a pesquisa não servirá
apenas para a Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, como para o presídio,
pois na conclusão apresentar-se-á as conclusões, para que o presídio também
obtenha maior conhecimento da história dos indivíduos, e de alguma forma
acrescentar para a melhoria na oferta dos serviços, como apresentar as
demandas.
Se faz necessário conhecer e divulgar o lado do indivíduo recluso, a sua
história, as suas condições de vida, existe um desejo enorme de abrir, ao menos
para o meio acadêmico, uma realidade que é marginalizada, e passa
despercebida na sua real situação.

5.1.

PROBLEMA

Quais os determinantes incidentes na criminalidade dos reclusos no
Presídio Regional de Caçador?
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5.2.

OBJETIVOS

Objetivo Geral

Identificar e analisar os determinantes incidentes na criminalidade dos
reclusos no Presídio Regional de Caçador-SC.

Objetivos Específicos:

·

Apontar como a literatura concebe a criminalidade;

·

Indicar as medidas previstas para a criminalidade no sistema de justiça
brasileiro;

·

Refletir a criminalidade como uma expressão da “Questão Social”;

·

Mostrar e analisar o perfil social, econômico, demográfico (regiões,
culturas, relações) e criminal dos reclusos no Presídio Regional de
Caçador;

·

5.3.

Apresentar os dados da pesquisa no meio acadêmico;

METODOLOGIA

5.3.1. Tipo de pesquisa
Utilizou-se da pesquisa quantitativa nos questionários, que é uma das
formas mais fáceis de se adquirir dados, Moresi (2003, p. 8), explica a sua
importância em projetos de pesquisa “tudo pode ser quantificável, o que significa
traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las”.
Dentro dos questionários elaboramos perguntas de caráter qualitativo,
Godoy (1995, p. 21) indica que na pesquisa qualitativa “pesquisador vai a campo
buscando ‘captar’ o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas
nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes”.
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E por fim, um passo essencial para a pesquisa é o aparato bibliográfico
que é feito a partir de um “estudo sistematizado desenvolvido com base em
material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material
acessível ao público em geral” (MORESI, 2003, p. 08), este sem dúvidas é
significativo para análise da realidade, que foram escritos por especialistas da
área.
5.3.2. Universo
Atualmente, o presídio encontra-se com 300 reclusos e desses 188 já
foram julgados. A pesquisa se aplica às pessoas já julgadas, assim o universo é
de 188 apenados.
5.3.3. Amostragem
Foram respondidos 44 questionários com os presos e um questionário
pela gestão do Presídio Regional de Caçador. A assistente social de Videira
também recebeu um questionário.

5.3.4. Instrumentos de pesquisa
·

Questionário;

·

Observação;

·

Pesquisa de dados;

·

Estudo bibliográfico (livros) e documental (leis);

5.3.5. Coleta de dados
A coleta de dados se deu mediante a aplicação de quarenta e quatro
questionários no presídio, um questionário para a gestão do Presídio e outro
questionário para a assistente social do Presídio de Videira - SC.
Vale salientar que questionários são instrumentos para coletar dados,
devem ser respondidos expressamente por escrito, com ou sem a presença de
um entrevistador.
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5.3.6. Análise de dados
A análise de dados se fez por meio de levantamento das respostas no
sistema Excel, bem como um confrontamento e reflexão dos dados com base
nas indicações teorias já apresentadas e apreendidas no decorrer do curso.
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6.

ANÁLISE E DESCRIÇÃO DE DADOS DA PESQUISA

Neste capítulo serão apresentados os dados quantitativos e qualitativos
da vida dos sujeitos entrevistados, bem como a análise destes dados.

6.1.

PERFIL DOS RECLUSOS E QUESTIONÁRIOS

Perguntou-se a idade dos apenados e elencou-se em categorias, o
entrevistado mais novo tem dezoito anos e a pessoa mais velha cinquenta e oito.
Faixas etárias
18 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 58
Total Geral

Quantidade
24
15
3
2

%
54,55%
34,09%
6,82%
4,55%

44

100,00%

Idade atual por faixas etárias
7%

4%
18 a 29

34%

55%

30 a 39
40 a 49
50 a 58

Como pode-se observar, a maioria dos reclusos estão na faixa etária dos
considerados jovens, segundo o Estatuto da Juventude em seu § 1° “são
consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove)
anos de idade”.
Mais jovens estão entrando na vida do crime e a mesma situação
acontece com as vítimas.
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[...] as taxas de mortalidade juvenil, e especificamente as atribuíveis a
causas violentas, indicam os diversos modos de sociabilidade e as
circunstâncias políticas e econômicas que exprimem mecanismos
específicos de negação da cidadania (WAISELFISZ, 2010, p.7).

Os modos de sociabilidade dependem de diversos grupos, macros e
micros, seriam as famílias, as escolas, a cultura dos municípios ou cultura
histórica do país onde vive, as companhias que tiveram desde a infância, as
experiências positivas e negativas, o Estado na sua intervenção com as
demandas públicas, entre diversas outras. E esse modo de socializar pode ser
de uma forma onde prevalece o diálogo, a escolha pelo justo, ou pela
impaciência, imediaticidade, violência.
Enfim, os milhões de jovens enfrentam riscos e problemas que só
serão superados com a mobilização social e política das organizações
da sociedade civil, bem como com a estruturação de políticas públicas
gerais e específicas, de diversas origens e naturezas, que devem se
articular e integrar para a abertura de oportunidades de inserção dos
jovens na sociedade brasileira (POCHMANN e CASTRO, 2008).

Milhões de jovens vivem em condições de risco, por estarem em uma
idade que a vida é mais ativa em espaços de movimentação como
manifestações, festas, saídas à noite (ex: faculdade), outros trabalham em
lugares propícios.
Também existem os jovens que devido a esse sistema produtivo, não
oferecem possibilidades para conseguirem o primeiro emprego, isso se agrava
quando os mesmos param de estudar. Outro incidente é o uso de substâncias
psicoativas, que muitas vezes são motivadas pelo insucesso em conseguir um
emprego, nestas situações o crime se torna uma atividade concreta que está de
portas abertas e sempre com vagas.
Já os crimes realizados contra outras pessoas, são oriundos dessa
sociedade pós-moderna que é fruto do capitalismo, por isso é necessário
entender o que ela significa.
Zygmunt Bauman, um dos sociólogos mais respeitados da atualidade, em
sua trajetória falando sobre pós-modernidade líquida, fala que este é um tempo
onde os acontecimentos são esquecidos rapidamente, as relações cada vez
mais fragilizadas, é um tempo de desordem pois a humanidade está se afogando
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em informações demais, tantas que não se consegue dar conta, e elas se tornam
vagas, e imediatas. A criminalidade atual é fruto dessa mudança que ocorreu na
sociedade.
Também foi solicitado o gênero dos apenados, para analisar melhor os
questionários, a pesquisa teve um bom equilíbrio entre homens e mulheres, pois
o objetivo é ter uma visão dos dois gêneros, porém dentro do presídio havia o
triplo de homens do que mulheres.
Gênero dos apenados
Feminino
Masculino
Total Geral

Quantidade
21
23

%
47,73%
52,27%

44

100,00%

O próximo gráfico pede sobre a servidão junto ao exército, onde homens
são chamados, sendo vinte e uma mulheres, a pregunta se dirigiu a doze
homens que declararam ser dispensados, três serviram e outros não serviram.

Condição junto ao exército
7%

27%

18%

Dispensado
Mulher
Não
Sim

48%

Os apenados autodeclararam sua cor/raça, conforme indicado abaixo.
Cor
Amarelo
Branco
Pardo
Preto
Total Geral

Quantidade
1
19
16
8

%
2,27%
43,18%
36,36%
18,18%

44

100,00%
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Cor
2%
18%
43%

Amarelo
Branco

37%

Pardo
Preto

Considera-se da mesma categoria os declarados de cor preta e parda da
mesma forma que o IBGE considera em seus levantamentos, um bom exemplo
dessa categorização é a lei número 12.990 de 2014, que prevê vagas reservadas
a negros para concursos públicos:
Art. 2o Poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros
aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição
no concurso público, conforme o quesito cor ou raça utilizado pela
Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Pode-se concluir que o maior público é constituído por essa categoria,
totalizando vinte e quatro apenados e em segundo lugar os brancos, sendo ao
total dezenove.
No gráfico, é possível ver em nível de Brasil a distribuição da população
por cor nos censos do IBGE de 2000 e 2010. A maior parte da população
brasileira é constituída por pessoas brancas, tendo uma tendência de
crescimento para a população parda, porém negros e pardos são a maioria nos
presídios e logicamente nesta pesquisa, da mesma forma também que são a
maioria quando se trata de vítimas. Isso leva a refletir que a cor traz consigo uma
história e essa história consequentemente marginaliza os negros/pardos, mostra
que a pobreza e a violência tem predominância na cor negra e parda.
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Mesmo com esse censo, pode-se observar que a questão da renda tem
relação com a cor dos indivíduos, é só fazer uma pequena comparação entre
pessoas ricas e vulneráveis economicamente. A maioria das pessoas que se
atende na assistência social são pardas e negras, e o mesmo vale em bairros
pobres, onde também vislumbra-se que a maioria da população é negra/parda.
E quando trata-se de pessoas de classe alta, e média-alta percebe-se que a
maioria da população é branca.
Mas vale ressaltar que os crimes realizados por pessoas de classe alta ou
média, muitas vezes demoram para serem descobertos, ou são burocratizados
para dar mais tempo ao criminoso, entre outras questões que interferem na sua
prisão. O negro pobre que infringe a lei não escapa, somente quem tem
condições para procurar meios de continuar livre.
A próxima tabela e o gráfico apresentam a religiosidade dos apenados, a
maioria se declarou católico e em segundo lugar, evangélicos. Somente quatro
responderam não ter crença, o que leva a crer que para estes apenados a
religião não foi um impedimento para realizar o crime.

Crença
Católico

Quantidade
26

%
59,09%
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Católico e evangélico
Evangélico
Outro: Não indicou
Sem crença
Total Geral

1
12
1
4

2,27%
27,27%
2,27%
9,09%
44

100,00%

Crenças
2%

9%
Católico

28%

Católico e evangélico
59%

Evangélico
Outro: Não indidou
Sem crença

2%

Praticamente todos os apenados já frequentaram a escola, somente um
nunca estudou.

Escola
Já Frequentou

Nunca frequentou
2%

98%
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Como se pode ver na tabela seguinte, a maioria estudou da primeira a
sétima série, sendo um total de 31 apenados, mais de 69%. Sendo a falta de
escolaridade uma questão majoritária no perfil dos apenados.
Afinal, parece haver nesse aspecto uma via de mão dupla: se a
violência, em suas diversas formas, tem impacto negativo na
educação, também é verdade que a educação pode ter impacto
positivo no enfrentamento da violência. Uma educação de qualidade
para todos tem o poder de desviar da criminalidade crianças e jovens,
graças às oportunidades que oferece (WAISELFISZ, 2010, p.5).

Escolaridade detentos
1 a 4 série
5 a 7 série
1 ano a 2 anos
8 série
3 ano
Superior incompleto
Nunca frequentou
Total Geral

Quantidade
16
15
2
5
5
1
1

%
35,56%
33,33%
4,44%
11,11%
11,11%
2,22%
2,22%

45

100,00%

Escolaridade do dentento
Superior
Nunca
incompleto; 2%
frequentou ;
2%
8 série; 11%
1 a 4 série; 36%

5 a 7 série; 33%

3 ano; 11%
1 ano a 2 anos; 5%

Os apenados que não concluíram os estudos, e o apenado de nunca
estudou deram os seguintes motivos:
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Motivos de não conclusão da
educação básica
Completou ensino médio
Desinteresse
Indisciplina
Para estudar e indisciplina
Para trabalhar
Para trabalhar e problemas familiares
Problemas familiares
Outro motivo
Não respondeu
Total Geral

Quantidade
4
5
2
1
15
1
2
12
2
44

%
9,09%
11,36%
4,55%
2,27%
34,09%
2,27%
4,55%
27,27%
4,55%
100,00%

Motivos de não conclusão da educação básica
Para trabalhar e
Problemas
problemas
familiares; 2% familiares; 5%

Completou ensino
médio; 9%

Desinteresse; 11%
Para trabalhar; 34%

Outro motivo; 27%

Indisciplina
; 5%

Não
respondeu;
5%

Para estudar e
indiciplina; 2%

Dezesseis apenados pararam de estudar para trabalhar, sendo que por
regra, eles deveriam ter subsídios para viverem até concluírem seus estudos na
educação básica, para trabalharem em seguida. Em segundo lugar foram doze
pessoas que expuseram os outros motivos, uma foi a gravidez, outros por
desentendimentos e brigas com os professores(as).
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A educação varia de acordo com cada forma de escola, por isso
questiona-se quem estudou em escola pública e privada, conforme pode-se ver
abaixo, uma pessoa nunca estudou e a maioria estudou em escola pública.
Não se acredita que a escola pública tenha relação direta como motivação
para a criminalidade, mas é fato que da escola privada os educandos saem
melhor preparados para inserção no mercado de trabalho, ou até para passar
em vestibulares concorridos. Essa desigualdade que existe entre escola privada
e pública faz parte da realidade de mais de oitenta e oito por centro dos
apenados.
Estudou em:
Privada
Pública
Pública e privada
Nunca estudou
Total Geral

Quantidade
1
39
3
1

%
2,27%
88,64%
6,82%
2,27%

44

100,00%

Estudou em:
Pública e privada;
7%

Nunca estudou;
2%
Privada; 2%

Pública; 89%

Vinte e oito dos reclusos nunca fizeram um curso profissionalizante, e
dezesseis fizeram antes de estarem reclusos.
O objetivo de cursos profissionalizantes é especializar a mão de obra, um
ponto positivo para o empregador, pois foi tencionada uma ideologia de
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competição, de individualismo. A concorrência aumenta, e o salário mínimo
ofertado pelo empregador para um cargo básico recebe profissionais com
diferentes cursos, inclusive pessoas com curso superior completo para trabalhar
nas fábricas.

Cursos profissionalizantes

Sim; 36%
Não; 64%

A maioria dos apenados tinha companheiros (as), sendo 24, em segundo
lugar eram solteiros, sendo 13 ao total.
Situação do apenado
Amasiado
Casado
Divorciado/Separado
Solteiro
Viúvo
Total Geral

Quantidade
14
10
6
13
1

%
31,82%
22,73%
13,64%
29,55%
2,27%

44

100,00%
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Situação dos apenados
2%
32%

29%

Amasiado
Casado
Divorciado/Separado

14%

Solteiro

23%

viúvo

Lembrando que praticamente 30% dos questionados são solteiros, a
maioria dos companheiros já frequentaram a escola, sendo somente uma
pessoa que nunca frequentou. No próximo gráfico mostraremos os níveis e
escolaridade dos mesmos.
Escola - Companheiros
Já frequentou
Nunca frequentou
Não tem
Não respondeu
Total Geral

Quantidade
28
1
14
1

%
63,64%
2,27%
31,82%
2,27%

44

100,00%

Escola - Companheiros
2%
32%
Já frequentou
Nunca frequentou
64%

Não tem
Não respondeu

2%

Dos presos entrevistados, trinta e três possuem filhos e onze não. Em
seguida apresentar-se á a média de filhos por presos.
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Filhos
Não; 25%

Sim; 75%

Quantidade de Filhos
Nenhum filho
1a3
7a9
4A6
Total Geral

Quantidade

%
10
25
2
7

44

22,73%
56,82%
4,55%
15,91%
100,00%

Quantidade
7 a 9 ; 4%
Nenhum
filho; 23%
4 A 6; 16%

1 a 3; 57%

Dos quarenta e quatro questionários, onze presos já passaram fome e
trinta e três não. Onze pessoas é uma quantidade significativa, pois ter acesso
à alimentação é uma necessidade humana básica.
Também solicitamos a escolaridade do companheiro ou cônjuge da
pessoa apenada, novamente o perfil da escolaridade em sua maioria foi baixo,

74

sendo que três pessoas nunca frequentaram. Da primeira a oitava série foram
27 pessoas.
Escolaridade do
companheiro(a)
Nunca frequentou
1 a 4 série
5 a 7 série
8 série
1 ano a 2 anos
Superior incompleto
Superior completo
Viúvo
Solteiro
Total Geral

Quantidade
3
8
13
6
2
1
1
1
10

%
6,67%
17,78%
28,89%
13,33%
4,44%
2,22%
2,22%
2,22%
22,22%

45

100,00%

Escolaridade do companheiro(a)
Superior
incompleto; 2%
Superior completo;
2%

Viúvo; 2%
1 a 4 série; 18%

Solteiro; 22%

1 ano a 2 anos;
5%

5 a 7 série; 29%
8 série; 13%
Nunca
frequentou ;
7%

O estado civil dos pais dos presos, ou dos responsáveis durante a criança
e adolescente em sua maioria era casado/amasiado (29), depois a viuvez,
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mostrando que somente duas pessoas tinham os pais solteiros e cinco
separados.
Situação dos Pais ou Rs.
Amasiado
Casado
Divorciado/separado
Não respondeu
Solteiro
Viúvo
Total Geral

Quantidade

%

7
22
5
1
2
7

15,91%
50,00%
11,36%
2,27%
4,55%
15,91%
44

100,00%

Situação dos pais ou Responsáveis
Solteiro; 5%

Viúvo; 16%

Amasiado; 16%

Não respondeu;
2%

Divorciado/separa
do; 11%

Casado; 50%

O relacionamento entre os pais em sua maioria era boa. E doze tinham
uma relação complicada ou com dificuldades.
Relação dos pais
Boa
Conflituosa
Regular
Total Geral

Quantidade
32
5
7

%
72,73%
11,36%
15,91%

44

100,00%
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Relação dos pais
Regular; 16%
Conflituosa; 11%

Boa; 73%

Também foi questionado como se dava a relação do apenado com os
seus pais ou o responsável pela pessoa desde a infância, adolescência, A
maioria declarou ter uma relação boa com os pais. Levisky utiliza o termo
delinquência para os crimes que se seguem na sociedade (2000, p.31), “A
delinqüência pode ser a resultante de uma construção social cuja raiz está na
própria violência familiar e social”, onze apenados declararam ter uma situação
conflituosa ou regular, que seria as relações mais embaraçadas e complicadas.
Relação com os Pais ou
Rs.
Ótima
Boa
Conflitosa
Não respondeu
Regular
Total Geral

Quantidade
1
31
5
1
6

%
2,27%
70,45%
11,36%
2,27%
13,64%

44

100,00%
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Relação com os pais ou responsáveis
Ótima;
2%
Não respondeu; 2%

Regular; 14%

Conflitosa; 11%

Boa ; 71%

Além da escolaridade dos presos, um fato importante foi também avaliar
a escolaridade dos pais ou da pessoa que fazia o papel de cuidador na falta
destes. Dezesseis presos informaram que os pais nunca estudaram, isso é um
fato racionalmente importante para o desenvolvimento da família, pois nos dias
atuais saber ler, escrever e racionar pequenas questões que se aprendem na
escola é um fato necessário para uma vida com melhor qualidade.
Vinte e cinto presos informaram que os pais já frequentaram a escola,
porém no próximo gráfico observa-se qual foi o nível de escolaridade atingido.
Escola – Pais ou Rs.
Já frequentou
Não respondeu
Nunca frequentou
Total Geral

Quantidade
25
3
16

%
56,82%
6,82%
36,36%

44

100,00%
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Escolaridade - Pais ou responsáveis

Nunca frequentou;
36%
Já frequentou; 57%

Não respondeu; 7%

O próximo gráfico e a tabela indicam a escolaridade dos pais ou do
responsável pela criação do apenado. Como esperado, o perfil de escolaridade
foi mais baixo ainda. Vinte e quatro apenados relataram que os pais nunca
frequentaram a escola. Quatorze completaram variavelmente entre primeira à
quarta série.
Escolaridade dos pais
1 a 4 série
5 a 7 série
8 série
Nunca frequentou
Superior completo
Total Geral

Quantidade
14
2
4
24
1

%
14
2
4
24
1

45

45
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Escolaridade dos pais
Superior
completo; 2%

1 a 4 série; 31%
Nunca frequentou
; 53%
8 série; 9%
5 a 7 série; 5%

Um número significativo nunca frequentou a escola, por não terem
acesso, para trabalhar, e consequentemente isso interferiria futuramente na vida
escolar dos filhos.
Esta próxima tabela é um dado importante, pois revela a idade em que os
apenados começaram a trabalhar. É assustador o número de apenados que
começaram a trabalhar na infância e adolescência.
Faixas etárias
6 a 12
13 a 15
16 a 18
18 e 19
Total Geral

Quantidade
14
16
9
5

%
31,82%
36,36%
20,45%
11,36%

44

100,00%
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Faixas etárias

6 a 12; 32%

18 e 19;
11%

13 a 15; 36%

16 a 18; 21%

Na primeira categoria e em segundo lugar o apenado que começou a
trabalhar mais cedo começou com seis anos e a categoria termina aos doze,
idade máxima considerada no ECA como criança, ao todo da primeira categoria
são quatorze apenados. Vale salientar que o ECA surgiu em 1990 e a lei anterior
(Código de menores) em 1979, boa parte dos apenados nasceram antes do
Estatuto da Criança e do Adolescente, porém desde o código menores de doze
anos eram impedidos de trabalhar, na época essa lei foi criticada pelos
empregadores e pela população, da mesma forma que na atualidade o ECA e
questões relacionadas a criança e ao adolescente geram polêmicas.
Em primeiro lugar ficaram os adolescentes dos treze aos quinze anos, até
hoje aceita apenas em casos de aprendizagem (menor aprendiz), para não
atrapalhar os estudos, e como já vimos na escolaridade os apenados pararam
de estudar nessa idade, principalmente para trabalhar. Em segundo lugar ainda
abaixo da maioridade penal, nove reclusos, uma idade aceitável, com
legislações que reforçam a proteção dos adolescentes no que diz respeito a
segurança no trabalho, porém existem diversas críticas sobre as condições dos
menores aprendizes e dos adolescentes.
A situação econômica durante a infância/adolescência também pode ser
um dado revelador, vinte e quatro relataram ter renda familiar de um a três
salários mínimos, e em segundo lugar sendo ao todo dezessete, menos de um
salário mínimo.
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Renda
Menos de um salário mínimo
1 a 3 Salários mínimos
3 a 4 salários mínimos
Total Geral

Quantidade

%
17
24
3
44

38,64%
54,55%
6,82%
100,00%

Renda

Menos de um
salário mínimo;
39%
1 a 3 Salários
mínimos; 54%

3 a 4 salários
mínimos; 7%

A questão de trabalho formal também foi solicitada, trinta e quatro pessoas
relataram já trabalharem formalmente, enquanto nove nunca trabalharam e uma
pessoa não respondeu.

Trabalho formal
2%
21%
Não
Sim
Não respondeu
77%
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Também foram questionados em quais áreas os apenados costumavam
trabalhar, surgiram várias áreas, a maioria dos trabalhos relacionados ao esforço
físico constante. Estão elas apresentadas abaixo:
Profissões
Açougueiro/conferente de mercadorias
Agricultura
Ajudante de Pedreiro
Aux.Construtor
Auxiliar de cozinha
Auxiliar de manutenção
Auxiliar de pintor
Auxiliar de Produção
Construtor civil
Do lar
Emarador de chapa
Estudante
Limpeza
Madeireira/Produção
Massoterapeuta
Mercado
Motorista/Pedreiro/Operador de
empilhadeira
Não respondeu
Operador de Máquinas
Pedreiro
Produtor Rural
Representante comercial
Rural
Servente
Servidor público
Técnico em Segurança no Trabalho
Trabalhador
Trabalhava em madeireira
Vendedora (comércio)
Vendedora de cosméticos
Total Geral

Quantidade

%

1
1
1
1
2
1
1
2
1
4
1
2
3
1
1
1

2,27%
2,27%
2,27%
2,27%
4,55%
2,27%
2,27%
4,55%
2,27%
9,09%
2,27%
4,55%
6,82%
2,27%
2,27%
2,27%

1
6
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2,27%
13,64%
2,27%
4,55%
2,27%
2,27%
2,27%
2,27%
2,27%
2,27%
2,27%
2,27%
2,27%
2,27%
44

100,00%

Conforme o gráfico acima, avaliza-se as diferentes áreas de trabalho dos
mesmos durante a vida. A maioria indicou profissões que exigiam baixo nível
escolar e esforço físico constante. Os entrevistados são parte da imensa
população pertencente à classe trabalhadora, não foi entrevistada nenhuma
pessoa de classe média, muito menos alta, pois as famílias com renda familiar
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de três a quatro salários mínimos (que foi a maior renda declarada) eram as
famílias com mais pessoas na residência.
Antes do delito, trinta apenados relataram ter a renda familiar de um a três
salários mínimos, e em segundo lugar oito pessoas recebiam menos de um
salário mínimo.
Renda
Menos de um salário mínimo
1 a 3 salários mínimos
3 a 4 salários mínimos
Não respondeu
Total Geral

Quantidade
8
30
3
3

%
18,18%
68,18%
6,82%
6,82%

44

100,00%

Renda
7%
1 a 3 salários mínimos

18%

3 a 4 salários mínimos
Menos de um salário mínimo

7%

Não respondeu

68%

Foi questionado se os apenados tinham dificuldade em conseguir se
empregar de maneira formal, vinte e seis sendo a maioria em 59% relataram não
ter dificuldade, mas uma boa parcela de apenados (dezoito) relataram ter
dificuldade em conseguir.
Dificuldade em conseguir
emprego
Não
Sim
Total Geral

Quantidade
26
18

%
59,09%
40,91%

44

100,00%
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Dificuldade para se empregar

Sim; 41%
Não; 59%

Nos dias atuais, considera-se que se vive em uma sociedade pósmoderna que exige cada vez mais profissionais especializados, que exerçam
várias funções recebendo um único salário. Além de outras exigências como a
facilidade em diálogo, raciocínio rápido, liderança, posicionamentos e
resolubilidade ágil em caso de problemas, sendo que a vaga é para costurar em
uma máquina, isso torna cada vez mais difícil para algumas pessoas se
ajustarem a algum emprego, e infelizmente elas recebem a mesma resposta nas
empresas onde vão, isso pode gerar desânimo, sentimento de impotência e
outros agravantes que podem influenciar na criminalidade.
Julgou-se relevante perguntar sobre a quantidade de pessoas que
residiam na casa com o apenado. Duas pessoas moravam sozinhas, dezoito
apenados moravam com um a três pessoas na casa, dezessete apenados
moravam com quatro a sete e dois apenados morava com oito e nove pessoas
na residência.
Muitas famílias compostas por um número grande de pessoas, porém a
quantidade não precisa necessariamente ser um fato negativo desde que a
renda seja compatível, é o que se observa nos próximos gráficos.
Quantos pessoas
residiam na mesma casa
0
2
1
5
2
9

Quantidade

%
4,55%
11,36%
20,45%
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3
4
5
6
7
8
9
Não respondeu
Total Geral

4
7
6
3
1
1
1
5

9,09%
15,91%
13,64%
6,82%
2,27%
2,27%
2,27%
11,36%
44

100,00%

Quantos pessoas residiam na mesma casa
8; 2% 9; 2%

Não respondeu;
11%

0; 5%
1; 11%

7; 2%
6; 7%

2; 21%
5; 14%

4; 16%

3; 9%

A fome está intrinsecamente relacionada a pobreza. Se for comparada
com a década de 1980 onde quase metade da população vivia em extrema
pobreza, hoje pode-se dizer que diminuiu em grande escala essa situação:
menos pessoas passando fome.
A questão da fome diminuiu significativamente com a instalação de
programas de distribuição de renda, muitas famílias superam a pobreza extrema,
mas não saem da pobreza, pois ela é fruto da má distribuição de renda, da falta
de empregos e da não consolidação da reforma agrária.
Este dado é uma lástima, onde vinte e cinco por cento do grupo
entrevistado já passou fome, sem deixar de pensar nas suas famílias, que
provavelmente passaram pela mesma situação, seus filhos, esposa, ou seus
pais que assistiram essa situação de não ter o que dar para o filho.
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Passou fome
Sim; 25%

Não; 75%

A questão de moradia é relativa, pois cada pessoa entende de uma forma
como o padrão do que é ter uma casa ou apartamento adequado. A maioria
entende por morar em condições de moradia adequadas para viverem, como
pode-se averiguar abaixo.
Condição de moradia
Boa
Precária
Regular
Total Geral

Quantidade

%

28
5
11

63,64%
11,36%
25,00%
44

100,00%

Condição de moradia

Regular; 25%
Precária; 11%

Boa ; 64%

87

Pode-se perceber na próxima tabela e gráfico que a maioria das famílias
vivia com a renda de um a três salários mínimos (31), mas analisando os
questionários, são famílias com muitas pessoas na residência, se tornando
extrema pobreza assim como as 7 pessoas que sobreviviam com menos de um
salário mínimo em uma média de 3 a 4 pessoas por residência. Segundo Pereira,
a questão econômica está muito relacionada a criminalidade, inclusive faz um
comparativo a outros países que a questão da renda é mais justa:
[...] é produto da má distribuição da riqueza, associada às
circunstâncias peculiares da estrutura psicofísica do agente. Bastaria
um argumento para provar isto: esta espécie de criminalidade é
escassa em países como Suécia, Dinamarca, Noruega, Holanda,
Bélgica, Suíça, Canadá, entre outros em que a desigualdade social é
reduzida (G. Pereira, p. 04, 2014).

Renda familiar antes de ser
detido
Menos de 1 salário mínimo
1 a 3 salários mínimos
3 a 4 salários mínimos
Mais de 4 salários mínimos
Total Geral

Quantidade
7
32
4
1

%
15,91%
72,73%
9,09%
2,27%

44

100,00%

Renda familiar antes de ser detido
Menos de 1 salário
mínimo; 16%
Mais de 4 salários
mínimos; 2%
3 a 4 salários
mínimos; 9%
1 a 3 salários
mínimos; 73%

Também foi abordada a questão da criminalidade desde a infância ou
adolescência dos apenados, 16 confirmaram que estiveram em conflito com a
lei, que já vivenciaram situações com a polícia, e 28 declararam não terem
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passado por essa situação quando crianças ou adolescentes. E como se pode
ver na próxima tabela, novamente o maior número relacionado aos tipos de crime
é contra a pessoa.
É durante a adolescência que se tem uma segunda, e grande
oportunidade, para se oferecer condições construtivas ou destrutivas
ao desenvolvimento da estrutura da personalidade dos jovens, a partir
da interação com a sociedade da qual fazem parte, e na qual vão
buscar seus novos modelos identificatórios. Os jovens são vulneráveis
e susceptíveis às influências oriundas do meio social. Buscam fora do
núcleo familiar aspectos que desejam incorporar à sua realidade
pessoal, ou outros, com os quais necessitam aprender a lidar e que
constituem uma parte do seu eu, nem sempre bem integrada à
personalidade (LEVISKY, 2000, p.22).

Envolvimento com a polícia na infância ou
adolescência

Sim; 36%
Não; 64%

Tipo de ato infracional cometido
na infância ou adolescência
Contra a pessoa
Contra ao patrimônio
Contra ao patrimônio/Contra os
costumes
Contra os costumes
Não
Total Geral

Quantidade

%

9
4

20,45%
9,09%

1
2
28

2,27%
4,55%
63,64%
44

100,00%
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Tipo de crime

Contra a pessoa;
20%

Não; 64%

Contra ao
patrimônio; 9%

Contra os
costumes; 5%
Contra ao
patrimônio/Contra
os costumes; 2%

Foi elencado se durante a vida do apenado ele presenciou alguém da
família tendo problemas com a política. Por uma pequena diferença de 10%
quase a questão ficou equilibrada, 24 apenados nunca presenciaram enquanto
20 apenados informaram que uma ou mais pessoas da família já tiveram
problema com a justiça.

Relação Família e polícia

Sim; 45%
Não; 55%

E em continuação com o gráfico anterior, segue os tipos de crime ou
delito. Mais uma vez a maioria foi cometida contra a pessoa.
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Tipo de crime/delito por
componente da família
Não
Contra a pessoa
Contra ao patrimônio
Contra os costumes
Não respondeu
Total Geral

Quantidade

%

24
12
2
5
1

54,55%
27,27%
4,55%
11,36%
2,27%
44

100,00%

Tipo de delito/crime cometido por
componente da família
Contra os
Não respondeu ; 2%
costumes; 11%
Contra ao
patrimônio; 5%
Contra a
pessoa; 27%

Não; 55%

Também elencou-se os tipos de violência que as pessoas reclusas
sofreram durante a vida.
Tipo de violência

Quantidade

Física leve

20

Física Grave

12

Psicológica/moral

18

Perseguição

10

Sexual

8
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Dos quarenta e quatro apenados, essas foram as violências das quais
eles sofreram. Em sua maioria os que praticaram a violência contra eles era
alguém próximo da família, e não de um relacionamento casual, quando não era
o pai, era o tio o avô, padrasto.
O perfil das violências sexuais, perseguição e física grave eram emitidas
por homens, já a psicológica/moral eram praticadas por ambas as partes.
Segundo Pinheiro (1996) citado em Abramovay (2000, p.23):
Haveria uma violência de caráter endêmico relacionada a assimetrias
sociais que se traduzem em autoritarismos de várias ordens como: (...)
impunidade, corrupção; abusos de forças policiais, principalmente
contra os pobres e os não-brancos; as violações dos direitos das
pessoas presas-pobres; discriminação racial.

Não foram feitas pesquisas específicas sobre os tipos de crime que os
levaram à prisão, pois homicídios, estupros podem causar choque, e o enfoque
da pesquisa não é esse. Porém é necessário que se saiba os tipos de crime.
Os crimes contra a pessoa foram mais da metade, conforme podemos
observar, nele entra o roubo, o estupro, o homicídio, a violência física, tortura,
perseguição, etc. Sucintamente todos os crimes praticados contra um ser
humano, esse praticado por 29 dos 44 entrevistados.
Os crimes contra o patrimônio são: furtos, destruir e pichar, esse nem
sempre leva a pessoa à prisão de imediato, pois existem outras medidas antes,
como o cumprimento de serviços à comunidade, a liberdade assistida, e em
casos mais sérios, em que foram feitas as tentativas e não obtiveram resultados
a pessoa é presa. Dos 44 entrevistados, somente quatro correspondem a essa
situação.
E os crimes contra os costumes, são ações que não interferem
diretamente na vida do receptor como a violência, ela pode ser a venda de
produtos roubados ou ilegais, a venda de drogas, ações corruptas,
mercadorização da prostituição infantil, abuso de crianças para o trabalho, e
ações voltadas para essa linha, 10 pessoas elencaram essa categoria.
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Tipo de crime/delito do
apenado
Contra a pessoa
Contra ao patrimônio
Contra os costumes
Não respondeu
Total Geral

Quantidade

%
29
4
10
1
44

65,91%
9,09%
22,73%
2,27%
100,00%

Tipo de crime/delito do apenado
Não respondeu;
2%
Contra os
costumes; 23%
Contra a pessoa;
66%

Contra ao
patrimônio; 9%

Também foi solicitada a idade em que os presidiários fizeram o primeiro
delito ou crime, mais uma vez, o maior número foi jovens de 15 a 29 anos.
Três pessoas declararam que foram aos dez anos de idade, outras duas
aos doze anos, em seguida ainda uma fase onde as crianças e adolescentes
estão em desenvolvimento, mais oito dos treze os dezessete anos.
Faixas etárias – Primeiro
crime ou delito
10 a 12
15 A 17
13 a 15
19 a 29
Acima de 30
Não Lembra
Não respondeu
Nunca
Total Geral

Quantidade

%
5
3
5
16
7
4
3
1

44

11,36%
6,82%
11,36%
36,36%
15,91%
9,09%
6,82%
2,27%
100,00%
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Prática do primeiro crime ou delito
Não respondeu; 7% Nunca; 2%
Não Lembra; 9%
19 a 29 ; 37%
Acima de 30; 16%

13 a 15; 11%

10 a 12; 11%

15 A 17; 7%

A justificativa dada ao crime ou delito cometido foi especialmente devido
às dificuldades financeiras (7), as más companhias (14), outros motivos (10) que
foram descritos, foram por raiva, por ambição.
Motivos para cometer o
delito/crime
Sou inocente
Dificuldades financeiras
Dificuldades financeiras. Álcool
Dificuldades financeiras. Más
companhias
Drogas/Álcool
Drogas/Álcool. Más Companhias
Más companhias
Más companhias. Outros
Outros
Não respondeu
Total Geral

Quantidade

%
1
5
1

2,27%
11,36%
2,27%

1
3
2
10
1
16
4
44

2,27%
6,82%
4,55%
22,73%
2,27%
36,36%
9,09%
100,00%
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Motivos para cometer o delito/crime
Sou inocente
Dificuldades financeiras
Dificuldades financeiras. Álcool

2%
9%

2%

11%

2%

7%

Dificuldades financeiras. Más
companhias
Drogas/Álcool

37%
5%

23%

Drogas/Álcool. Más
Companhias
Más companhias

2%

Más companhias. Outros
Outros
Não respondeu

Mais da metade dos apenados não são reincidentes no que diz respeito à
privação de liberdade, um dado importante, pois são pessoas que estão tendo a
sua primeira experiência e podem aderir melhor ao processo de ressocialização,
obviamente, se receberem o atendimento que vise não somente pagar anos sem
liberdade.
Reincidente
Não
Sim
Não respondeu
Total Geral

Quantidade
32
11
1

%
72,73%
25,00%
2,27%

44

100,00%
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Reincidência
Não respondeu; 2%

Sim; 25%

Não; 73%

A próxima questão trata se o crime ou delito que levou o apenado a estar
recluso estava relacionado ao uso de drogas/Álcool. Como se pode observar,
mais da metade cometeu o crime sem ter motivações a partir do uso de drogas.
Porém 38,54% respondeu que estava relacionado, e este dado não deixa de ser
relevante.
Crime relacionado a
drogas
Álcool
Álcool/Cocaína
Álcool/Maconha
Cocaína
Crack
Maconha
Maconha/Crack
Não
Não respondeu
Outros
Sim
Total Geral

Quantidade
2
1
1
3
2
1
1
27
2
2
2

%
4,55%
2,27%
2,27%
6,82%
4,55%
2,27%
2,27%
61,36%
4,55%
4,55%
4,55%

44

100,00%

96

Crime relacionado a drogas
Outros; 5%

Sim; 5% Álcool; 4%

Álcool/Cocaína; 2%
Álcool/Maconha; 2%
Cocaína; 7%

Não respondeu;
5%

Crack; 5%
Maconha; 2%

Maconha/Crack;
2%
Não; 61%

A posterior tabela e o gráfico apresentam os utensílios que os apenados
possuíam em suas residências antes de serem detidos. São bens básicos: TV,
computador ou notebook e geladeira ou freezer. Exatamente metade dos
apenados tinha todos os utensílios, e de outro lado cinco não tinham qualquer
bem.
Utensílios básicos
TV.Computador/Notebook.
Geladeira/Freezer
TV.Computador/Notebook.
TV.Geladeira/Freezer
Computador/Notebook
Geladeira/Freezer
TV
Não
Total Geral

Quantidade
22
1
7
1
1
7
5

%
50,00%
2,27%
15,91%
2,27%
2,27%
15,91%
11,36%

44

100,00%
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Utensílios básicos
Não; 12%
TV; 16%

TV.Computador/N
otbook.
Geladeira/Freezer;
50%

Geladeira/Freezer;
2%
Computador/notb
ook; 2%

TV.Geladeira/Freez
er; 16%

TV.Computador/N
otbook.; 2%

A próxima pergunta trata dos bens que os apenados entrevistados
possuem, ou sua família primária, onze apenados possuem carro, dez pessoas
possuem terreno, dezoito, casa própria e vinte apenados não possuem nenhum
desses bens, nem seus parentes primários.

Bens
Carro
Casa
Casa. Carro
Casa. Terreno
Casa. Terreno. Carro
Terreno
Não
Total Geral

Quantidade
4
8
2
3
5
2
20

%
9,09%
18,18%
4,55%
6,82%
11,36%
4,55%
45,45%

44

100,00%
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Bens do apenado ou família
Terreno; 5%
Carro;
9%
Casa; 18%
Não; 45%
Casa. Carro; 5%
Casa. Terreno; 7%
Casa. Terreno.
Carro; 11%

Como se pode ver na próxima tabela, parte significante dos apenados não
possuem carteira de motorista, somente seis mulheres possuem carteira de
trabalho e o restante é composto por homens.
Carteira de motorista
Não
Sim
Não respondeu
Total Geral

Quantidade
25
18
1

%
56,82%
40,91%
2,27%

44

100,00%

Dentre todos os apenados, a maioria optou por esporte e viagens e quatro
pessoas declararam ter nenhuma forma de lazer.
Quais atividades de lazer
Dança
Esporte
Esporte. Outro
Esporte. TV
Esporte. Dança. Viagem
Esporte. Passear com a família
Esporte. Viagem
Ficar com os filhos
Nenhuma
Outro
Pescaria
Todos
TV
TV. Outro

Quantidade
2
8
1
6
1
1
1
1
6
3
1
1
5
1

%
4,55%
18,18%
2,27%
13,64%
2,27%
2,27%
2,27%
2,27%
13,64%
9,09%
2,27%
2,27%
11,36%
2,27%
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Viagem
Viagem.
familiar

2

4,55%

3

6,82%

Confraternização
Total Geral

44

100,00%

A maioria dos apenados tinha por lazer o futebol e assistir televisão, e em
terceiro lugar seis pessoas declararam não terem atividades de lazer.
Quando se tratou sobre o racismo, todos os apenados declararam que o
racismo existe, em exceção a uma pessoa que não respondeu. Vale conceituar
que racismo é um conjunto de crenças e valores que estabelecem a cor negra
ou parta inferiores às outras cores ou etnias.
Solicitou-se que assinalassem as instituições onde já procuraram
atendimento ou que foram procurados, em primeiro lugar ficaram as instituições
relacionadas à saúde e em segundo as instituições relacionadas a assistência
social. Segue a tabela com negrito nas instituições mais indicadas:
INSTITUIÇÕES QUE FORAM ATENDIDOS

QUANTIDADE

Cadastro Único – Programa Bolsa Família

11

CRAS

7

CREAS

2

CASEP

2

Casa de Semi Liberdade

2

CAPS AD

1

CAPS II

1

Saúde mental

0

Associação de esporte

1

Comunidades terapêuticas

0

P.A. (Pronto Atendimento)

14

Hospital

32

Casa-lar

3

Posto de saúde

27

Casa de passagem

0

Outros

1

100

Não respondeu

8

No questionário aplicado no presídio havia um espaço para fazer
exposições sobre a vida, ou algo relacionado. Abaixo estão os relatos na íntegra
e um breve resumo da vida deles:
“Crisi sem
pai pasei dificudade mais
nunca
incomodei
a sosiedade mas agora depois de grande o que eu podia cuidar dos meus
filhos o destino me tiro a minha liberdade ese repete aminha vida para meus
filhos para quem quer uma só oportunidade não tem” A.3.

Hoje com 34 anos ele encontra-se recluso, já foi julgado por um delito
contra a pessoa (121), sua justificativa foi em legítima defesa. Não completou a
5° série, parou pois estava passando fome e precisava trabalhar, relata que
começou com 10 anos, mesmo ano que seu pai morreu, trabalhava como
motorista

de

carreta,

pedreiro

e

operador

de

empilhadeira.

Na

época morava com seus três filhos e companheira, no qual encontra-se
amasiado, os pais nunca frequentaram escola. Pardo, evangélico (Apenado 3).
“Hoje na situacão que eu estou passando eu vejo que o
sistema judiciario preciza urgentemente
de
uma
reforma
com
a mascima urgencia pois a demora demais, pois eu entrei com o recurso da
minha pena desde 13 de outubro de 2013 e estou ainda recruso e ate o dia
de hoje 20 outubro de 2016 não tive direito ao segundo julgamento. Eu fui
preso em uma operação chamada proditor em 2012 e fui condenado ao
trafico
e associacão sem
provas
de
drogas so por
escutas telefonica que parecião ser “trafico”. E vou pagar toda a minha pena
e nada de recurso que todo o brasileiro tem direito” A. 38.

Esse homem, 33 anos, branco, católico, com ensino médio completo
e formação em técnico de segurança no trabalho com rendimento familiar
mensal de 3 a 4 salários mínimos, o crime que cometeu foi contra a pessoa.
Sofreu quase todos os tipos de violência, física, perseguição e violência sexual.
O seu delito está relacionado ao uso de cocaína (Apenado 38).
“Só me arependo do que eu fiz pois estou pagando caro por isso. Acontece
quando eu tinha 24 anos e só agora estou pagando por isso e quando sair
quero sair com tudo pago e poder trabalhar com honestidade” A. 36.

Esse homem atualmente está com 36 anos, branco, católico,
com segunda grau completo, começo a trabalhar com 12 anos, sua anterior
trabalho era como operador de máquinas, tinha dificuldade em encontrar
emprego, tem 4 filhos e uma companheira cuja renda familiar na época do delito
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era de 1 a 3 salários mínimos. Preso por crime praticado contra à pessoa, e o
motivo que o levou a praticar o crime foram dificuldades financeiras, mesmo
empregado (Apenado 36).
“relato que me arrependo doque fiz de estar preso po esse homicídio, porque
a gente sofre e a familia principalmente. Por isso não beba porque eu me
arrependo até hoje que a bebida fica tudo mais facil principalmente as
pessoas que mais sofrem é a familia da gente e da oessia que pratiquei o
crime. Eu “falou seu nome” me arrependo muito doque eu fiz, estou corrigindo
meus erros e pagando o que fiz, porque daqui quero sair com
a conciência tranquila e concerteza com o dever cumprido” A. 35.

Essa pessoa, atualmente com 39 anos, gênero masculino, pardo,
evangélico, estudo até a quarta série, deixou de estudar para trabalhar, e na
época do delito era servidor público. Possui três filhos e era casado. Relata ter
recebido perseguição da polícia, o seu crime foi contra a pessoa. Relata que seu
primeiro delito foi aos 22 anos, disse que cometeu devido às más companhias e
ao relacionamento que tinha cm álcool (Apenado 35).
“infelizmente aconteceu de vim preso só pesso que tudo possa dar certo,
para que possa sair logo desse lugar, para voltar a estuda, trabalhar e
construir uma nova vida” A. 34.

Esse jovem, 23 anos, casado, pardo, católico, começou a trabalhar com
10 anos, sua profissão era representante comercial, sua escolaridade não foi
bem especificada, mas provavelmente completou o ensino médio ou curso
superior. Não tinha filhos, era casado e sua esposa cursava odontologia, morava
com quatro pessoas cuja renda familiar era de 1 a 3 salários mínimos. Relata ter
sofrido violência psicológia/emocional do vô. Possui casa, terreno e carro próprio
(Apenado 34).
“uma situacão em minha vida e a pior de todas é estar na prisão e não poder
acompanhar o crescimento de minhas filhas. E saber que elas sentem a
minha falta e eu não posso fazer nada para mudar isso” A. 30.

Esta mulher, 37 anos, branca, católica, com ensino superior interrompido
por motivo de não adaptação ao curso. Começou a trabalhar com 19 anos,
estava desempregada, morava com seus dois filhos e a renda de um a 3 salários
mínimos. Já sofreu violência psicológica/emocional de seu ex-marido, seu crime
foi contra a pessoa aos 35 anos. Relata que foi presa por ser cúmplice, não é
reincidente (Apenado 30).

102
“hoje posso chorar, mas amanhã vou dar risada de tudo oque me fez
sofrer hoje...Deus é o juiz.” A. 16.

Essa jovem, 19 anos, parda, católica, cursou a sétima série e não
completou. Começo a trabalhar com 16 anos, não trabalhava, tinha
voltado à estudar antes de ser presa, era casada, não tem filho, residia com mais
quatro pessoas, a renda era de 1 a 3 salários mínimos. O crime cometido foi
contra o patrimônio e os costumes, tem relacionamento com cocaína (Apenado
16).
“eu sempre trabalhei des dos 13 anos e ate a data de hoje trabalho, mas
acabei fazendo más amizades e querendo ajudar eles acabei me
prejudicando, mesmo não ter feito nada de errado, mais ate que eu prove o
contrario vou ter que pagar pelo erro que eu cometi. Mais é assim que vou
valorizar mais minha vida e meu tempo com meus familiares, pois
aprendi nuito com tudo isso que aconteceu em minha vida” A. 04.

Este rapaz, 28 anos, branco, católico, estudou até a 2° série, começou a
trabalhar com 13 anos, trabalhava como açougueiro e conferente de
mercadorias, residia com mais 7 pessoas com a renda familiar de 1 a 3 salários
mínimos. Está divorciado e tem um filho. Sofreu violência psicológica durante a
separação. Seu crime foi contra o patrimônio, primeiro ato que o levou estar
recluso, devido às más companhias. Tem casa, carro e terreno próprio (Apenado
04).
Os resultados nos gráficos e nestes relatos mostram que a questão
econômica é um forte determinante na criminalidade. A falta de poder econômico
interfere na qualidade de vida, como na questão de moradia, de acesso a medicamentos
que muitas vezes o sistema único de saúde não tem disponível, materiais escolares e
roupas para estudar, entre outras.
Mas o argumento de essência emerge se a pessoa se der conta do
indescritível sofrimento que é passar fome todos os dias; sofrer com a
falta de agasalho, perambulando pelas ruas, sob qualquer clima, para
pedir esmola, mesmo sendo criança de pouca idade; sofrer toda a sorte
de violências e humilhações, inclusive sexuais, porque precisa estar
nas ruas esmolando; morar em um casebre, onde entram frio, chuva e
vento, com mais os pais e 10 irmãos, quando só caberiam duas
pessoas, o que implica, entre outras consequências ruins, presenciar
as relações sexuais dos pais; não ter a oportunidade de frequentar a
escola; conviver com adolescentes que já foram para o caminho da
prática de atos infracionais; padecer de doenças e dores sem
possibilidade de adequado atendimento médico; ser obrigado pelos
pais a se prostituir. Esta lista de horrores é exemplificativa, pois toda
ela não caberia nos limites de espaço deste artigo. E tudo isto
contemplando a riqueza da outra parcela da população e o que
desfrutam as crianças e adolescentes privilegiados. Ora, alguém terá
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a ousadia de pretender ignorar tudo isto e continuar dizendo que a
miséria em nada influi na criminalidade?! Muitos adolescentes e
adultos não suportam aquele fardo e explodem (G. Pereira, p. 04,
2014).

Vale afirmar novamente que essa monografia não buscou defender o ato
criminoso, e sim apontar dados verídicos que que mostram os incidentes da
criminalidade, conforme apresentados acima.

104

7.

SERVIÇO

SOCIAL

FRENTE

AOS

RECLUSOS

DO

SISTEMA

PENITENCIÁRIO

A profissão é regulamentada pela lei 8.662/1993, o assistente social tem
por fundamento, fazer com que os direitos individuais e coletivos sejam
garantidos, através dos meios existentes dentro e fora da política de assistência
social. Busca criar uma ordem social, assim percebe-se que o resultado não é
imediato, que para criar um equilíbrio social leva um tempo, tem caráter
interventivo e fica na constante busca da defesa dos direitos. A profissão tem
como valores centrais o reconhecimento da liberdade da autonomia e
emancipação dos indivíduos.
O grande salto foi conceber a Assistência como direito de cidadania, política
pública, prevendo ações de combate à pobreza e promoção do bem-estar social,
articulada às outras políticas, inclusive a econômica. No artigo 203 da
constituição Federal a assistência social é caracterizada como uma política para
quem necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social.
O artigo 4° da mesma lei fala sobre as competências do Assistente Social,
algumas delas são: elaborar, implementar, executar e avaliar políticas sociais
junto a órgãos da administração pública, direta ou indireta, empresas, entidades
e organizações populares; Elaborar, coordenar, executar e avaliar planos,
programas e projetos que sejam do âmbito de atuação do Serviço Social com
participação da sociedade civil; Encaminhar providências, e prestar orientação
social a indivíduos, grupos e à população; Planejar, executar e avaliar pesquisas
que possam contribuir para a análise da realidade social e para subsidiar ações
profissionais, prestar assessoria e apoio aos movimentos sociais em matéria
relacionada às políticas sociais, no exercício e na defesa dos direitos civis,
políticos e sociais da coletividade.
Além dessas competências, o assistente social precisa desenvolver
outras três: a competência ético-política que trata da não neutralidade na ação
profissional, segundo Iamamoto (2004), a materialização dos princípios ético se
constituem como principal desafio aos profissionais, para tanto, faz-se
necessário evitar que estes princípios se transforme em indicativos meramente
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abstratos e descolados do processo social. Em segundo lugar, a competência
teórico metodológica parte da formação intelectual que o profissional deve se
apropriar, tem propriedade para fazer análises de conjuntura, reconhecendo a
realidade social, política e econômica do território onde desenvolve a sua prática,
vendo além das aparências fenomenológica. E por fim, a competência técnicooperativa, nesta, o profissional deve conhecer, utilizar-se das habilidades
técnicas que foram apreendidas durante a sua formação, o assistente social
deve desenvolver sua prática, deve responder aos interesses dos usuários e da
instituição.
Muitos profissionais detêm-se a executar a política onde trabalham sem
questionar a realidade e a prática, o assistente social é um desses profissionais,
e mais sério que isso, é saber que na prática, assistentes sociais se veem como
Estado ao invés de se reconhecerem como classe trabalhadora, se preocupam
mais em mediar e velar a relação de desigualdade do que promover reflexão do
lugar onde os indivíduos estão inseridos e a sua condição diante dos problemas
socioeconômicos.
A profissão fala em emancipar e romper com a alienação dos seus
usuários, porém não é todo profissional que reflete sobre a formação que possui
e a capacidade para alcançar desafios, Conforme Guerra (2005, p. 201):
[...] a instrumentalidade do Serviço Social não se limita ao
desencadeamento de ações instrumentais, ao exercício de
atividades imediatas, uma vez que porta possibilidades de
validação vinculadas ao emergente, para o que necessita ser
informada por teorias que se referenciem nos princípios
ontológicos de constituição do Ser-Social, às quais subjaz um
determinado grau de racionalidade que lhe permite apreender a
totalidade dos processos sociais e atuar sobre eles.

O serviço social tem um projeto de profissão que vai além das exigências
do Estado, é uma profissão envolvida com a política que rege a sociedade, mas
ela não representa o Estado, nem a classe burguesa, por momentos percebe-se
que se é esquecido.
Também foi aplicado um questionário com uma assistente social da
Unidade Prisional (UPA) de Videira – SC. A mesma é servidora pública há oito
anos, já atuou em penitenciária e agora na UPA. As principais atividades que
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desenvolve são os atendimentos aos reclusos e suas famílias, bem como
encaminhamentos nas áreas de saúde e educação.
Os principais motivos que levam as pessoas a cometer crime, dentro da
UPA é a dependência química de drogas ilícitas. Sendo as principais expressões
da “Questão Social” essa dependência, e o baixo nível de escolaridade (ensino
fundamental incompleto) e renda. Os principais instrumentais utilizados são o
aprimoramento constante do conhecimento, aprofundamento de bases teóricas
e metodológicas, a assistente social também se utiliza de entrevistas, relatórios,
estudo social, utiliza muito as folhas de produções diárias onde registra os
atendimentos realizados no dia a dia.
Também solicitou-se qual é o maior objetivo enquanto assistente social
neste local de trabalho “É um objetivo que busco alcançar diariamente é um fazer
profissional humanizado, buscando sempre compreender as determinações
sociais e econômicas dos usuários atendendo-os de forma eficiente”. E quando
se perguntou qual eram os principais desafios:
Falta de profissionais, não valorização e reconhecimento dos
profissionais em exercício, não temos investimentos por parte do
Estado na área Social com cursos ou qualificações, falta de concurso
público, pois, a 10 anos não é feito concurso para reestruturar a equipe
técnica do Sistema Prisional, também existe a alta reincidência dos
reclusos que é um pouco desmotivador (BONETTI, 2016, Questionário
03).

E por fim, solicitou-se se a assistente social consegue sentir os impactos
da sua intervenção na vida dos apenados:
Sim, pelos relatos dos usuários, por possibilitar o fortalecimento de
vínculos familiares através de contatos feitos por mim com a família,
por realizar encaminhamentos e agendamentos de benefícios sociais
e de saúde, também realizo atividades na área da educação com
matrículas nas aulas do CEJA, empréstimo de livros e
acompanhamentos.

A “Questão Social” é um conjunto de problemas da sociedade,
econômicos, políticos e sociais. O serviço social nos tempos atuais entra para
enfrentar estas demandas questionando-as e procurando solucioná-los.
O projeto ético-político indica a direção que um assistente social deve
seguir para a construção de uma sociedade melhor, mais justa e igualitária, a
busca por uma "ordem social", é um projeto coletivo da profissão onde todos os
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assistentes sociais podem realizar tarefas com metodologias diferenciadas mas
com os mesmos objetivos, finalidades, ele tem como valores centrais o
reconhecimento da liberdade da autonomia e emancipação dos indivíduos,
segundo Netto (1999, p. 04):
Tais projetos são construídos por um sujeito coletivo – o respectivo
corpo (ou categoria) profissional, que inclui não apenas os profissionais
“de campo” ou “da prática”, mas que deve ser pensado como o
conjunto dos membros que dão efetividade à profissão.

O assistente social, muitas vezes se retém a responder as demandas
imediatas, são minimamente quatro anos de graduação desperdiçados em troca
de duas coisas, estabilidade e melhores salários. A primeira é porque muitos dos
assistentes sociais não são concursados, outros estão empregados por
convênios de/entre partidos políticos, o que gera a fragilidade na intervenção do
assistente social, pois como já foi tratado, este profissional não representa o
Estado, por uma razão simples, por vezes nosso trabalho pode entrar em
confronto com as orientações e exigências desse poder, uma vez que em
primeiro lugar está o código de ética e o projeto ético político da profissão. Já a
segunda dá-se pelo desejo de mostrar resultados, mostrar “eficiência” nos
atendimento. E a isso, pode-se chamar de trabalho alienado. A seguir o relato
de uma assistente social sobre o projeto ético político da profissão.
Eu acredito (no projeto ético-político) e me atrelo a ele para estabelecer
um direcionamento à minha profissão, independentemente da
instituição para a qual eu trabalhe. Eu busco seguir as determinações
do projeto ético-político por que ele nos guia a construção de uma
sociedade mais igualitária. Na empresa, a defesa pelo projeto éticopolítico de dá mais firmemente em decorrência de existirem interesses
diversos. (FREITAS, p. 07)

Instituição é uma ferramenta social que atua no controle da sociedade,
sendo assim controla os indivíduos, possui interesse social uma vez que trabalha
com experimentos quantitativos e qualitativos dos processos socioeconômicos,
possuem regras e normas, que trabalham na organização dos indivíduos e suas
específicas formas de organizações.
As instituições são muito importantes no processo de aprimoramento das
condições humanas, atuam na resolução de necessidades da sociedade,
trabalham ativamente para garantir a democracia e segurança da população,
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podem atuar também direta ou indiretamente no desenvolvimento de empresas
e até mesmo no desenvolvimento socioeconômico de um país.
Um dos fatores que reproduzem, mesmo que de forma diferenciada, a lógica
da gênese do Serviço Social é o seu caráter de subordinação. Efetivamente,
a profissão do assistente social encontra-se ancorada em diversos aspectos
que a colocam em posições de limitada liberdade e autonomia para romper
com a lógica do seu passado, lógica que, como já foi dito, caracteriza o
Serviço Social como uma profissão vinculada à execução terminal das
políticas sociais que visam à reprodução da forma de trabalho e a legitimação
da ordem capitalista (MONTANÕ,2009, p. 97).

A visão romantizada e messiânica do serviço social é uma fragilidade que
pode-se observar em diálogo com alguns estagiários e assistentes sociais, ou
até pior, quando são profissionais descrentes em relação à possibilidade de
mudanças dos seus usuários.
Muito antes de intervir, deve-se refletir constantemente o nosso “eu”, para
não nos tornarmos profissionais ingênuos ou céticos, assistentes sociais
ingênuos diante da realidade ou inverso, um profissional pessimista, sem
objetivos e planos.
Alguns instrumentais técnicos operativos foram utilizados durante a
pesquisa de campo, e são eles: a observação, estudo socioeconômico,
questionário, que não são privativos do assistente social.
Primeiro a observação que consiste em perceber o que está acontecendo,
o que se pretende descobrir. A observação faz com que o profissional sinta
segurança nas suas decisões e encaminhamentos, geralmente é realizada com
outros instrumentais como a visita domiciliar, acompanhamento social,
questionário, entrevista.
Logo, o estudo socioeconômico, ele se trata de um estudo social e
econômico da família do usuário que buscou auxílio na instituição ou neste caso,
é alvo de uma pesquisa, busca conhecer a realidade de forma direta e concreta,
com dados quantitativos. O estudo socioeconômico deve ser realizado com
seriedade, pois dependendo do motivo de fazê-lo pode ser determinante na vida
de um indivíduo.
E o questionário, de um lado uma entrega e de outro a receptividade de
informações, acontece entre duas ou mais pessoas: um questiona (o aplicador)
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e outro responde (o entrevistado), é um instrumento de comunicação que faz
com que a descoberta da realidade se concretize. O questionário serve como um
meio facilitador para se chegar aos resultados e alcançar determinado objetivo.
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8.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente o crime é uma das principais preocupações da sociedade, e

a profissão de Serviço Social está extremamente ligada a esses sujeitos, tanto
aos que cometem crimes quanto às vítimas, por isso a presente monografia foi
relevante, um assunto importante para a profissão assim como as outras
expressões da “Questão Social”.
A violência de alguma forma sempre esteve presente na história,
assumindo valores e características diferentes nos diversos contextos sociais e
econômicos, esta pesquisa tratou das particularidades desse momento, a
criminalidade urbana em uma sociedade capitalista pós-moderna.
Percebe-se

também

o

quanto

este

modelo

econômico/político

conservador adotado no Brasil aliado às interferências de interesse do
capitalismo financeiro internacional vêm transformando nossa sociedade em um
estado de profunda desigualdade social que consequentemente eleva as
expressões da “Questão Social”. Isso pôde ser reafirmado durante a pesquisa
onde todos os sujeitos relataram passar por duas ou mais dessas
vulnerabilidades: social, econômica, política, moradia precária, nas relações
familiares e externas. Assim têm-se o entendimento que a criminalidade e a
violência são questões de origem social, pois não é uma ação isolada do
criminoso, ela parte de diversos elementos.
Recapitulando peças fundamentais dessa monografia, devemos entender
que o Estado é o aparelho que possui legitimidade da violência, mais
especificadamente a segurança pública, um dos pilares da seguridade pública
que serve para preservar a ordem e prestar segurança às pessoas e ao
patrimônio.
O Estado desempenha funções políticas, sociais e econômicas e dentro
da criminalidade tem o dever de se organizar para que a violência diminua e que
seja manejada de forma justa independente de status social ou renda. Porém
em doze anos, o crescimento carcerário brasileiro foi de mais de 620%, enquanto
o populacional foi em torno de 30%, sendo o Brasil o 3° país em população
carcerária, apenas atrás dos Estados Unidos e China que também são países
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totalmente enraizadas nessa ideologia de sociedade de produção e
principalmente de consumo.
Vivemos em uma estrutura que nos direciona a ter pensamentos de
individualistas, vendo a meritocracia (neste sistema) como justa, isso
concomitantemente gera desigualdade social e a criminalidade acentua-se.
Implanta-se a ideia de que o indivíduo é mais importante que o Estado,
assim deve ser ver livre das intervenções deste, pois supostamente a sociedade
seria melhor, entretanto não se reconhece que todos os indivíduos apesar de
terem os mesmos direitos não possuem as mesmas condições de vida para
acessá-los. Passasse uma ideia de sociedade de produção para uma sociedade
de consumo, em vez de pensar em qual sociedade, a qual grupo ou corrente
política pertencemos, tendemos a busca de definir uma identidade própria.
As relações de laços se tornam mais fluídas, menos intensas, as
superficialidades vem à tona, diferente de quando as relações, conceitos e
valores eram sólidas. O século XX e suas conquistas tecnologias, embates
políticos fizeram parte para o declínio desse mundo que era sólido, a isso
chamamos de pós modernidade, um momento que diluiu as certezas, crenças,
práticas.
Também podemos afirmar com bases verídicas obtidas através desta
pesquisa que os ambientes e círculos de convivência interferem nos indivíduos
que ainda não cometeram crime a praticarem esse ato, assim, o Estado brasileiro
como um dos responsáveis pela proteção dos seus sujeitos desde o nascimento
até a morte deve direcionar o fortalecimento das instituições públicas como
escola, os CRAS, os postos de saúde, etc... para que a família tenha espaço
para olhar por perspectivas diferentes, pois a família é a primeira instituição em
que criamos nossos valores e visões de mundo.
Durante a pesquisa não foram selecionados os reclusos, e sim, aos que
aderiram. Confrontado as informações dos quarenta e quatro apenados chegouse as seguintes conclusões: Vinte e quatro pessoas eram de origem
negra/parda; Dezessete pessoas indicaram que o crime se deu devido ao uso
de drogas; Dezoito indivíduos assistiram pessoas da família viverem sobre
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confronto com a lei durante a infância e adolescência; Vinte pessoas não
possuíam carro, casa ou terreno próprio ou no nome de alguém da família com
quem residiam; Quatorze não tinham geladeira ou freezer em casa; Vinte e cindo
não possuíam carteira de motorista; Dezoito encontravam dificuldades para
conseguir emprego antes de cometer o crime; Todos com rendas baixíssimas e
composições familiares acima da média principalmente quando eram
crianças/adolescentes;

Famílias

saíram

da

pobreza

extrema

porém

permaneceram na pobreza; Em primeiro lugar dezesseis reclusos estudaram da
1ª a 4° série do ensino fundamental e em segundo lugar quinze da 5° a 7° série;
Dezesseis começaram a trabalhar entre 13 e 15 anos, e em segundo lugar
quatorze entre 6 e 12 anos; Dezessete pararam de estudar para trabalhar; Doze
reclusos sofreram violência física grave; Dezoito passaram por violência
psicológica ou moral graves; Dez sofreram perseguição durante a vida; E oito
apenados sofreram violência sexual sendo mulheres e homens.
As violências física, psicológica, moral, sexual e a perseguição em quase
noventa por cento era realizada por algum familiar ou alguém próximo da família
e do sexo masculino, tanto sendo contra a mulher quanto ao homem. Na
pesquisa as mulheres foram suscetíveis a todos os tipos de violência, algumas
colocaram quase todas as opções, um fato gritante de vítimas, já os homens,
nesta pesquisa relataram em maior quantidade as violências física, moral e a
perseguição, porém também apareceram indicações de violência sexual,
também cometida por homens próximos.
Esta pesquisa não teve por objetivo tirar a culpa dos indivíduos reclusos,
mas sim, mostrar as parcelas de culpa de cada setor por onde eles passaram ou
deixaram de passar. Porém, pode-se questionar que muitas pessoas vivem
sobre as mesmas condições e não cometem crimes, e que por isso, a questão
econômica que desencadeia em quase todos essas situações expostas acima
não seria o motivo para o ato criminoso. Entretanto o universo dessa pesquisa é
o perfil dos que cometem o crime, e a questão econômica foi o dado mais
expressivo que levou a outros problemas.
Tem-se o entendimento de que cada pessoa é genérica e singular, é
capaz de suportar em limites diferentes uma da outra, e a pobreza que quase
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maciçamente nos casos já foram de extrema pobreza, foi o apontamento mais
significativo indicado nos questionários.
Porém não podemos cair em um estado de ingenuidade dizendo que
pobre só comete o crime para se livrar da fome, o pobre não é apenas aquele
que rouba galinhas para dar para aos filhos. Ele traz consigo uma história que
encoraja-o que faça mais, que se preciso for, haja com violência, por desejar ter
o que não tem, tudo isso fruto de um processo de enformar a população, sim,
dar a fôrma a um ideologia burguesa e individualista.
Existe um ditado que diz que um “bandido” pobre equivale a mil ricos pelo
estrago, porém o rico possui poder, inclusive de não ser preso ao mínimo como
o que roubou uma televisão. E todos sabem que a classe média e alta também
cometem crimes, porém vivemos em uma sociedade injusta que marginaliza o
pobre e auxilia na aceleração dos processos de quem possui poder aquisitivo ou
bom status social. Tanto no tratamento quanto na agilidade dos processos, para
não cair em demagogias basta exemplificar, Maria da Penha ficou doze anos
esperando a justiça resolver o caso do seu marido que a deixou paraplégica.
Através de tudo o que foi apresentado é possível finalizar esse trabalho
concluindo que o sistema capitalista brasileiro, singular aos outros países
capitalistas, possui uma história e que a mudança é processual, estando ainda
bem longe do esperado.
Faz pouco mais de quinhentos anos que aconteceu o processo forçado
de “civilização” no Brasil que muitos chamam de descobrimento, menos que
cento e trinta anos da abolição de escravidão, pouco mais que trinta anos do fim
da ditadura militar, guerras locais como a guerra do contestado, a de canudos, a
paulista, quarenta anos que a mulher possui o direito de se divorciar, entre outras
lutas como a redução e definição da carga horária, do direito ao voto, a liberação
do uso de contraceptivos que dá poder à mulher de não ter filhos, e etc, e são
questões

históricas

recentes,

que

trazem

até

hoje

a

repressão

e

posicionamentos da época.
A existência de duas classes sociais distintas, o proletariado e a burguesia
é gritante e permanente, pois a desigualdade social existe e permanecerá
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enquanto vivermos nessa estrutura social e política, que não será mudada
através de um partido, e sim o contrário, de uma população que sente o quanto
está sendo empobrecida economicamente e intelectualmente.
Conforme o histórico dos brasileiros, mencionado nos parágrafos
anteriores, o Brasil passou por diversos momentos traumatizantes e muitos
outros que não foram citado, os brasileiros, principalmente os pobres sofreram
muito e agora são silenciados novamente com a mídia que os recrimina e
inferioriza e com programas sociais que amenizam seus problemas também se
utilizando do discurso que todos podem ser patrão e esse papel é o melhor, mas
aí não haveria quem construísse as escolas, quem fizesse lanche aos alunos,
quem tirasse o lixo das ruas, e esses cargos são os desvalorizados, ao invés de
ter-se uma identidade trabalhador, e luta por condições reais de trabalho, de
salário, pois toda profissão tem algo a contribuir.
Finalizando, a monografia apresentou o que propôs, retirou aporte teórico
e dados da realidade no que tange a criminalidade. O assistente social jamais
irá resolver esse problema sozinho, são as diferentes profissões e claro, o
compromisso dos profissionais em querer uma sociedade mais justa que farão a
população aos poucos abrirem seus olhos que são e foram vendados com
amarras da repressão, da violência, da mentira e da injustiça.
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ANEXOS

ANEXO 01 – Questionário para os presos do Presídio Regional de Caçador –
SC.

Este questionário é parte de uma pesquisa de conclusão de curso de serviço
social que será apresentada na UNIARP.
A pesquisa tem por objetivo captar o perfil dos entrevistados e mostrar a
parcela de responsabilidade do Estado, da família e da sociedade na vida dos
mesmos.
Todas as informações que você prestar são ANÔNIMAS, e serão utilizadas
SOMENTE para finalidade de pesquisa, pedimos a sua total sinceridade para
que tenhamos dados verídicos.
1. Qual sua idade?

2. Qual seu sexo?
Feminino
Masculino

3. Serviu ao exército?
Sim
Não
Dispensado

4. Qual a sua cor/raça?
Branco
Preto
Pardo
Amarelo
Indígena
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5. Possui alguma crença religiosa?
Católico
Evangélico
Espírita
Candomblé
Umbanda
Sem crença
Outro:

6. Qual sua escolaridade na época do delito/crime?
Nunca frequentou
Já frequentou:
____° Série ( ) Completou ( ) Não completou

7. Se não estudou ou se parou de estudar, qual foi o motivo?
Para trabalhar
Desinteresse
Problemas Familiares
Indisciplina
Outro motivo:

8. Estudou em escola:
Pública
Privada
Nunca estudou

9. Fez cursos profissionalizantes antes de estar recluso?
Sim
Não

10. Começou a trabalhar com que idade?

11. Qual era sua situação econômica da sua infância/adolescência?
Menos de um salário mínimo
1 a 3 salários mínimos
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De 3 a 4 salários mínimos
Mais de quatro salários mínimos

12. Teve trabalho formal alguma vez?
Sim
Não

13. Qual era sua profissão antes da reclusão?

14. Qual era sua situação econômica antes do delito?
Menos de um salário mínimo
1 a 3 salários mínimos
De 3 a 4 salários mínimos
Mais de quatro salários mínimos

15. Antes de ser preso tinha dificuldade para encontrar emprego formal?
Sim
Não

16. Quantas pessoas moravam com você antes do delito/crime?

17. Qual era sua situação civil antes de ser recluso(a) no presídio?
Solteiro
Amasiado
Casado
Divorciado/Separado
Viúvo

18. Nível escolar do companheiro(a):
Nunca frequentou
Já frequentou:
____° Série ( ) Completou ( ) Não completou
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19. Tem filhos?
Sim. Quantos: ___________
Não

20. Já passou fome?
Sim
Não

21. Qual é o estado civil dos seus pais (ou da pessoa que te cuidava quando
criança/adolescente)?
Solteiro
Amasiado
Casado
Divorciado/Separado
Viúvo

22. Como era a relação entre seus pais?
Boa
Regular
Conflituosa

23. Como era sua relação com seus pais/responsáveis?
Boa
Regular
Conflituosa

24. Nível escolar dos pais:
Nunca frequentou
Já frequentou:
____° Série ( ) Completou ( ) Não completou

25. Sua condição de moradia antes do delito/crime:
Precária
Regular
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Boa

26. Qual era sua renda familiar antes de ser detido?
Menos de um salário mínimo
1 a 3 salários mínimos
De 3 a 4 salários mínimos
Mais de quatro salários mínimos

27. Na sua adolescência você teve algum problema com a polícia?
Sim
Não

28. Se teve qual delito/crime?
Contra a pessoa
Contra ao patrimônio
Contra os costumes

29. Alguém da sua família já teve problemas com a polícia?
Sim
Não

30. Se teve qual delito/crime?
Contra a pessoa
Contra ao patrimônio
Contra os costumes

31. Quais tipos de violência você sofreu durante a vida?
Física Leve
( ) Pai ( )Mãe ( ) Padastro ( )
Polícia
( ) Professor ( ) Vô ( )
Tia ( ) Tio
( ) Outro: ___________________
Física Grave
( ) Pai ( )Mãe ( ) Padastro ( )
Polícia
( ) Professor ( ) Vô ( )
Tia ( ) Tio
( ) Outro: ___________________
Psicológica/emocional
( ) Pai ( )Mãe ( ) Padastro ( )
Polícia
( ) Professor ( ) Vô ( )
Tia ( ) Tio
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Perseguição

Sexual

( ) Outro: ___________________
( ) Pai ( )Mãe ( ) Padastro ( )
Polícia
( ) Professor ( ) Vô ( )
Tia ( ) Tio
( ) Outro: ___________________
( ) Pai ( )Mãe ( ) Padastro ( )
Polícia
( ) Professor ( ) Vô ( )
Tia ( ) Tio
( ) Outro: ___________________

32. Qual foi o tipo de delito/crime praticado para te levar à prisão?
Contra a pessoa
Contra ao patrimônio
Contra os costumes

33. Qual era sua idade quando praticou o primeiro delito/crime (mesmo que não
tenha havido punição):

34. Qual justificativa você dá para o seu delito/crime?
Desemprego
Dificuldades financeiras
Drogas/álcool
Más companhias
Outros:

35. É reincidente?
Sim
Não

36. O seu delito/crime está relacionado ao uso de drogas/álcool? Qual ou quais?
Sim. Qual ou Quais? ( ) Álcool
( ) Crack
( ) Maconha
( ) Outro:
______________
( ) Cocaína
( ) Não usei
nenhum tipo
de droga
Não
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37. Quais desses utensílios existe em sua residência?
TV
Computador/Notebook
Geladeira/Freezer

38. Assinale se você possui:
Casa Própria
Terreno Próprio
Carro Próprio

39. Possui carteira de motorista?
Sim
Não

40. Quais eram suas principais atividades de laser?
Esporte
Dança
Viagem
TV
Outro:

41. Você acha que o racismo existe?
Sim
Não

42. Onde morava na época do delito?
Cidade:
Bairro:

43. Condições de moradia
Precárias
Adequada
Ótima

44. Qual cidade e bairro você morou por mais tempo?
Cidade:
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Bairro:

45. Assina-le as alternativas que condizem com o bairro onde vivia?
Violento
Pacífico
Sem estrutura
Com infraestrutura
Interior
Centro
Bairro pobre
Outras características:

46. Assina-le as instituições que você já foi atendido ou acolhido:
Cadastro único - Bolsa Família
CRAS
CREAS
CASEP
Casa de semi liberdade
CAPS AD
CAPS ll
Saúde mental
Associação de esporte
Comunidades terapêuticas
P.A.(Pronto Atendimento)
Hospital
Casa-lar
Posto de saúde
Casa de passagem
Outros:

RELATO: Se quiser contar alguma situação sobre sua vida pode escrever no
espaço a baixo:
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ANEXO 2 – Questionário para gestão do Presídio Regional de Caçador – SC.

QUESTIONÁRIO: PRESÍDIO REGIONAL DE CAÇADOR – SC.

1. Capacidade total do Presídio Regional de Caçador - SC

2. A quanto tempo funciona Presídio Regional de Caçador – SC?

3. Atualmente quantos detentos estão no Presídio Regional de Caçador – SC?
(Julgados e Não Julgados)

4. Atualmente quantos detentos julgados estão no Presídio Regional de Caçador – SC?

5. Atualmente o Presídio conta com quantos funcionários?

6. Atualmente o Presídio possui assistente social? Se não possui, porque.
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ANEXO 3 – Questionário para Assistente Social da UPA de Videira – SC.
QUESTIONÁRIO PARA ASSISTENTE SOCIAL DA UNIDADE
PRISIONAL DE VIDEIRA (UPA) – SC.
1 - A quanto tempo atua em Presídios, penitenciárias, UPAs?

2 - Quais são os principais trabalhos que desenvolve?

3 - Quais são os principais desafios e dificuldades enfrentadas nessa área de trabalho?

4 - Na sua opinião, com base na experiência e vivência com os reclusos, quais são os principais
motivos que levam à pessoa cometer crime?

5 - Qual é seu maior objetivo enquanto assistente social no seu local de trabalho? (ou quais)

6 - Qual é seu maior objetivo enquanto assistente social no seu local de trabalho? (ou quais)

7 – Com base nos teus atendimentos, quais são as principais expressões da questão
social afetam mais os presos e suas famílias?

8 - Quais os principais instrumentais técnico-operativos que você usa nas suas
intervenções?

9 - Você consegue sentir os impactos da sua intervenção na vida dos apenados?
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