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Resumo: Boaventura Sousa Santos relaciona a sociedade civil com esferas de 

proteção do Estado. Quanto mais próxima do mesmo, mais os membros da 

sociedade civil usufrui dos direitos e garantias previstos no contrato social. Com 

a atual crise econômico-financeira reinante no mundo ocidental, podemos 

observar que cada vez mais o fosso social amplia-se. Para aqueles que se 

encontram excluídos (ou incluídos de forma perversa) o ponto de contato 



primordial com o Estado ocorre na esfera penal, onde os pobres tendem a ser, 

hegemonicamente, identificados como perigosos. 

O Brasil experimenta atualmente por parte da sociedade uma descrença nas 

instituições democráticas, exalando ódio em seus discursos, que ganham 

amplitude nas redes sociais. Casos recentes de atos de justiça com as próprias 

mãos contra jovens das camadas carenciadas economicamente tem vindo a 

ganhar imensa evidência e adesão social. Um dos principais debates que 

enfrentamos relaciona-se com o clamor pela redução da maioridade penal 

encontrando eco nas ações de linchamento público, nas quais se amarra o jovem 

delinquente (ou não) a um poste em uma clara reminiscência do negro no 

pelourinho. 

Pretendemos nesta comunicação analisar os discursos de intolerância que tem 

pautado grande parte da sociedade civil brasileira atual, onde o padrão é a 

criminalização da pobreza, nomeadamente a população infanto-juvenil, 

contrariamente aos objetivos preconizados na Convenção Internacional dos 

Direitos das Crianças que promove o seu desenvolvimento integral. 

Compreendemos que os linchamentos em praça pública, numa permanência 

medieval, para além de medidas de graves violações de direitos humanos, não 

refletem o real viés de solução por meio da implementação de eficazes políticas 

públicas. 

Palavras-chave: pobreza –  cidadania – delinquência juvenil – punição.  

Notas introdutórias 

A fruição dos direitos civis, políticos, sociais e econômicos não é universalmente 

difundida entre todos os membros da sociedade, o que nos faz perceber que os 

Direitos Humanos não são aplicáveis a todos. Há uma parcela considerável da 

população, em regra, oriunda da classe social econômica mais desfavorecida, 

que não se beneficia em pleno dos direitos e garantias que o Estado fornece. A 

lógica neoliberal lança-os ao ostracismo, salvo quando o esbarra na esfera 

penal, principal ponto de contato deste grupo social com o Estado. 

Este grupo social é invisibilizado nas questões sociais, mas criminalizado em 

outras. Sob o rótulo de classe perigosa, são controlados, reprimidos, 



disciplinados e punidos, ainda que nenhum ilícito tenham praticado. A sua 

condição social já basta para a qualificação e a etiquetagem de criminoso. Há 

uma expectativa das agências de controle social na prática de ilícitos penais, 

nem que seja pela potencialidade hegemonicamente considerada e sobre elas 

há a difusão de um discurso do medo. Inserto neste grupo estão as crianças e 

os jovens pobres, mas ainda assim perigosos, o que reforça o clamor pela 

redução da maioridade penal, presente na lógica dominante. Deste modo, as 

redes sociais tem um papel perverso (considera-se a existência da vertente 

oposta, mas não será objeto deste trabalho) que é a propagação do ódio contra 

estas pessoas, ampliando-se o estereótipo negativo e o desejo de se fazer 

justiça com as próprias mãos, na medida que há uma descrença nas instituições 

oficiais de justiça. 

Pretendemos nesta comunicação analisar os discursos de intolerância que tem 

pautado grande parte da sociedade civil brasileira atual, onde o padrão é a 

criminalização da pobreza, nomeadamente a população infanto-juvenil, 

contrariamente aos objetivos preconizados na Convenção Internacional dos 

Direitos das Crianças que promove o seu desenvolvimento integral, 

apresentando casos de linchamentos e detenções arbitrárias que 

consubstanciam-se em graves violações de direitos humanos. 

 

Pobre e a visão dominante: criminoso perigoso e inimigo social 

A modernidade, segundo Boaventura de Sousa Santos (2000, 2002, 2007), 

fundou-se sob dois pilares: o da regulação1 e o da emancipação2. A 

modernidade, ao identificar-se com o capitalismo, gerou a predominância do pilar 

da regulação, verificando-se ainda um aumento exagerado do princípio do 

                                                        
1  Extraindo de Santos (2000, 2002, 2007), o pilar da regulação é constituído por três 
princípios: o princípio do Estado (Hobbes), o princípio do mercado (Locke) e o princípio da 
comunidade (Rousseau). 
2  Este pilar é formado pela articulação entre três dimensões da racionalização e 
secularização da vida colectiva: a racionalidade moral-prática do direito moderno; a racionalidade 
cognitivo-experimental da ciência e da técnica modernas; e a racionalidade estético-expressiva 
das artes e da literatura. 



mercado sobre o do Estado e de ambos sobre o da comunidade. Considera 

ainda o sociólogo que ambos pilares encontram-se em crise.  

Boaventura de Sousa Santos (2003, p. 25 e ss.), ao relacionar Estado e 

sociedade civil, identifica três tipos de sociedade civil, características das 

sociedades modernas ao longo dos tempos: sociedade civil íntima, sociedade 

civil estranha e sociedade civil incivil. A primeira possui uma relação mais estreita 

com o Estado, possuindo seus membros um alto nível de inclusão social. “Eles 

pertencem à comunidade dominante que mantém vínculos estreitos com o 

mercado e com as forças económicas que o governam”. Já a sociedade civil 

estranha encontra-se num nível mais afastado em relação ao Estado, possuindo 

um “misto de inclusão e exclusão social”. O último estrato social são aqueles que 

estão totalmente excluídos do contrato social3, e para estes só resta o “estado 

da natureza”. A luta pela emancipação social passou a ser uma questão de 

inclusão no contrato social e rechaçamento à exclusão do mesmo. Para estes 

últimos, há, associado e em paralelo, um maior controle social, tanto formal 

quanto informal, daqueles que se encontram sob a égide do fascismo social4. Os 

grupos marginalizados, nesta medida, surgem como perigosos e não raras vezes 

impõem-se de modo contrário à ordem estabelecida, visto que a mesma não lhes 

atende e nem lhes interessa, sendo contraditados com maior controle e 

repressão. Neste sentido já afirma Loic Wacquant (2004, p. 4) ao aduzir que  

A penalidade neoliberal apresenta o seguinte paradoxo: pretende 
remediar com um "mais Estado" policial e penitenciário o "menos Estado" 
econômico e social que é a própria causa da escalada generalizada da 
insegurança objetiva e subjetiva em todos os países, tanto do Primeiro 
como do Segundo Mundo.  

                                                        
3  Devemos lembrar o que nos esclarece Santos (1999) quando afirma que a tensão entre 
a regulação e a emancipação estão assentes no contrato social e este tensão se perfaz pela 
polarização entre a vontade individual e a geral, entre interesse particular e bem-comum, onde o 
Estado-nação, o direito e a educação cívica são os garantes de passividade desta tensão no 
interior da sociedade civil . Para saber mais sobre estes dois pilares, ver Santos (2000, p. 47 e 
ss.). 
4 Nesta perspectiva, Santos (2007,  p. 16 e ss.)nos informa haver atualmente quatro formas de 
fascismo social, que o autor denomina de fascismo do apartheid social; fascismo para-estatal 
(possui duas vertentes: fascismo contratual e fascismo territorial); fascismo da insegurança; 
fascismo financeiro. Com base nesta identificação de fascismo social. (Em Santos , o autor 
admitia a existência de outras duas formas de fascismo social, já não mais tratadas nas edições 
posteriores, quais sejam o fascismo do estado paralelo e o fascismo populista).  



Cria-se um sentimento de insegurança na população em geral, transformando 

aquela massa desvalida e espoliada na expressão máxima do perigo. Nesta 

medida, todas as formas de exclusão, violência e controle social sobre os 

“grupos perigosos” são válidas e ratificadas pela sociedade. Para estes, muitas 

das vezes, a única forma de contato com o Estado é por meio da polícia e da 

repressão. Talvez seja interessante entendermos não como exclusão, mas 

inclusão em uma das esferas do fascismo social e, portanto, uma inclusão 

perversa. Infelizmente constata-se que a cidadania não é para todos (Reis, 

2012).  

Interessante observar o surgimento da noção de classe perigosa, pois esclarece 

sobremaneira a forma como a população carenciada é vista e o porque da 

manutenção desta visão sobre os mesmos. Com o advento do capitalismo 

industrial, na Inglaterra, grande parte da população rural migrou para as cidades, 

até em razão da apropriação da terra pela burguesia emergente, nomeadamente 

para a pastagem de ovelhas, produtoras de lã, matéria-prima valorizada à época. 

No entanto, nem todos adaptaram-se ao modo de vida citadino e laboral das 

fábricas e outros ainda não foram sequer absorvidos como mão de obra, 

formando assim uma horda de mendigos, vagabundos e ladrões. A forma estatal 

encontrada para lidar com esta nova pobreza foi por meio da punição, no afã de 

proteger a sociedade, a ordem social, rotulando-os de perigosos, de acordo com 

Marx. A criminalização e o encarceramento desta massa considerada perigosa 

foram algumas das estratégias para a disciplinação ao trabalho útil e produtivo 

na lógica dominante. Já em Foucault (2003, p. 85) pode-se entender que a noção 

de periculosidade significa que o indivíduo deve ser considerado “não ao nível 

das infrações efetivas a uma lei efetiva, mas das virtualidades de comportamento 

que elas representam”. Neste sentido, o infrator é lançado contra toda a 

sociedade, sendo visto como um inimigo comum a ser abatido e eliminado. Tal 

identificação foucaltiana já visionava a teoria dos direito penal do inimigo5, de 

Günther Jakobs. Assim, o não cidadão, considerado perigoso, é igualmente visto 

como inimigo social, justificando-se contra ele toda e qualquer forma de 

                                                        
5 Idealizada, primeiramente em 1985, por Gunther Jakobs, voltando a tomar fôlego em 1999 e, 
mais recentemente, em 2001, por ocasião da derrocada das torres gêmeas, nos Estados Unidos 
da América. 



repressão e exclusão. 

Importante neste momento o pensamento da Criminologia Crítica, 

nomeadamente a teoria do labelling approach ou do Etiquetamento. 

Desenvolvida nos EUA, sofreu forte influência do pensamento sociológico do 

interacionismo simbólico, que compreendia que a realidade humana traduzia-se 

pelo entendimento que a sociedade atribuía a certo fato, bem como nos preceitos 

da etnometodologia, que compreende que a sociedade baseia-se numa 

construção social, “obtida graças a um processo de definição e de tipificação por 

parte de indivíduos e de grupos diversos” (Baratta, 1999, p. 87). H. Becker, H. 

Garfinkel, Irving Goffmann, K. Ericson, A. Cicourel, E. Schur, Lemert, entre outros 

foram os inspiradores da teoria do etiquetamento, sendo a idealização da mesma 

atribuída a H. Becker, com a obra Outsiders (1963), com base na Nova Escola 

de Chicago e clara inspiração marxista. A Criminologia Crítica, tendo Alessandro 

Baratta como seu principal difusor, surge tendo por base este paradigma, 

apontando o desvio como consequência da reação social a certo comportamento 

e não essencialmente no ato cometido. Neste sentido, alguns são eleitos a fazer 

parte deste rol preferencial do sistema penal, deixando outros de fora, por mais 

que igualmente tenham condutas que violem bens jurídicos, identificando-se os 

primeiros com os pobres. 

Baratta (1999, pp. 160-161), para formulação da sua teoria do etiquetamento, 

parte dos conceitos de conduta desviada e de reação social, chegando a 

conclusão de que o desvio e a criminalidade não são qualidades intrínsecas da 

conduta nem entidade ontológica preconstituída à reação social, mas sim uma 

qualidade (que ele chama de etiqueta, rótulo) atribuída a certos sujeitos por meio 

de complexos processos de interação social (processos formais e informais de 

definição e seleção). Desta forma, a criminalidade é um status atribuído a certos 

indivíduos mediante um duplo processo: a) a definição legal de crime, que atribui 

à conduta o condão criminal; b) a seleção, que etiqueta e estigmatiza um sujeito 

como criminoso.  

Sob  a ótica do controle social, a teoria do etiquetamento inverte a lógica e passa 

a analisar o fenômeno que criminaliza. Analisa o controlador. É nesta medida 



que se entende que melhor do que se falar em criminalidade é recorrer ao termo 

criminalização, sendo uma das maneiras de se construir a realidade social. 

Afirma Andrade6 (1995, p. 28) que  

“O sistema penal não se reduz ao complexo estático das normas penais, 
mas é concebido como um processo articulado e dinâmico de 
criminalização ao qual concorrem todas as agências do controle social 
formal, desde o Legislador (criminalização primária), passando pela 
Polícia e a Justiça (criminalização secundária) até o sistema penitenciário 
e os mecanismos do controle social informal. Em decorrência, pois, de 
sua rejeição ao determinismo e aos modelos estáticos de comportamento, 
o labelling conduziu ao reconhecimento de que, do ponto de vista do 
processo de criminalização seletiva, a investigação das agências formais 
de controle não pode considerá-las como agências isoladas umas das 
outras, auto-suficientes e auto-reguladas mas requer, no mais alto grau, 
um approach integrado que permita apreender o funcionamento o sistema 
como um todo”. 

Os efeitos da criminalização dá-se por diversas instâncias de controle social, 

formal e informal, que reforçam o estigma e o etiquetamento, no qual se 

retroalimentam, como se pode observar pelas situações que mais a frente serão 

trazidas à discussão e nas quais se comprova a identificação desta classe social 

como perigosa, recaindo sobre ela o estigma de criminoso, com a consequente 

punição do “inimigo”.  

O chamado cidadão comum, se comete algum delito, recebe todas as garantias 

penais e processuais-penais existentes, para ao final receber uma pena. Já o 

inimigo, por não ser considerado cidadão e nem mesmo uma pessoa, não é 

sequer sujeito processual, sendo visto como um perigo e ameaça constante à 

sociedade. O indivíduo é sancionado não pelo que efetivamente cometeu, mas 

pela potencialidade de sua perigosidade. Conforme Zuenir Ventura (1994, p. 8), 

das favelas já não se ouve só samba, mas também tiros e esta imagem foi 

distribuída a todos seus moradores. 

Dentro da classe perigosa estão os jovens que não escapam deste discurso 

punitivo. Na agenda política hegemônica está a redução da maioridade penal (de 

                                                        
6  Esta ideia de Andrade é apropriada do entendimento de Alessandro Baratta (1999, p. 
95). 



18 para 16 anos) como medida salvacionista da sociedade, pretendendo 

resolver, como é contumaz, a questão social por meio da punição e pelo 

encarceramento7. Este discurso da impunidade dos jovens povoa o senso 

comum, as manchetes de jornais e ecoam com força nas redes sociais, nas quais 

proliferam comunidades8 que disseminam imagens, vídeos, narrativas e 

discursos nos quais intentam demonstrar que a situação criminal por parte 

desses jovens está fora da normalidade (aceitável) e que as instituições oficiais 

de controle social perderam o controle, sendo necessária a intervenção da 

própria sociedade (que se considera “de bem”) com recurso à violência para a 

extirpação deste “mal”. 

Do medo ao ódio: o papel da mídia  

De acordo com Boron (2001, p. 46), os meios de comunicação contribuem 

sistematicamente com o sistema neoliberal e denomina estes veículos de “a 

grande ‘imprensa econômica’ internacional”, posto que são “aparelhos 

especializados a serviço de diversos grupos e setores da classe dominante e 

cuja ‘função informativa’ está subordinada à estratégia de acumulação de capital 

do conglomerado empresarial ao qual estão ligados”. Estando a este serviço, a 

mídia hegemônica, enquanto instância de controle social informal, representa o 

pobre como criminoso, como perigoso, como violador da ordem e portanto 

inimigo, fomentando o medo na população em geral. Esse medo incutido é 

extremamente lucrativo, movimentando uma indústria que “vende milhões e 

milhões em carros blindados, em intercomunicadores e sistemas de vigilância, 

em gradeamentos para moradias e edifícios entre outros” (Reis, 2011). Ressalta 

a autora que: 

Neste quadro mundial, a mídia não possui muito espaço para a 
reprodução da realidade como ela é, mas sim como deve ser 
representada, segundo interesses dominantes e que financiam as 

                                                        
7 Apesar de não ser objeto de análise esta questão, não se pode deixar de mencionar que a 
criança e o jovem no Brasil, a partir dos 12 anos, são efetivamente punidos (antes de serem 
responsabilizados) quando cometem fatos tipificados na lei penal como crime. As medidas 
socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), apesar de 
teoricamente terem a finalidade educacional (que igualmente se discute, posto importa saber que 
tipo de educação é esta e em qual medida não passa de mais um instrumento de disciplinação), 
na verdade servem como mecanismo de segregação, disciplinação, punição e encarceramento. 
8 Grupos de discussão que se agrupam por identidade de ideias. 



empresas de comunicação. A pobreza gera representações diferentes. 
Para os membros da esfera dominante da sociedade, que assiste às 
mazelas humanas de longe, por meio dos noticiários televisivos ou 
impressos, o espetáculo da miséria gera o distanciamento, omissão e 
sentimento de indiferença e de irresponsabilidade à situação 
experimentada pelos excluídos. Em outros causa sentimentos de 
compaixão e piedade, tendo, pois uma outra concepção e forma de se 
auto-representar.  

Assim, a manipulação da informação nos meios de comunicação de massa dá-

se de tal modo que se pode afirmar que o que se verifica é a formação de uma 

opinião publicizada, isto é, que apenas reproduz o que lhes é informado e do 

modo que lhes é transmitido. Pouco ou nenhum questionamento se faz por parte 

de um leitor não crítico.  

Nilo Batista (2002, p. 271) esclarece que a ligação entre a mídia e o sistema 

penal é uma importante característica dos sistemas penais do capitalismo tardio, 

compreendendo que a legitimação do sistema penal pela imprensa não é 

exclusiva da conjuntura econômica e política que vivemos, devendo a referida 

vinculação mídia/sistema penal ser procurada nas condições sociais dessa 

transição econômica. Afirma o criminalista que  

O compromisso da imprensa – cujos órgãos informativos se inscrevem, 
de regra, em grupos econômicos que exploram os bons negócios das 
telecomunicações – com o empreendimento neoliberal é a chave de 
compreensão dessa especial vinculação mídia-sistema penal, 
incondicionalmente legitimante. Tal legitimação implica a constante 
alavancagem de algumas crenças, e um silêncio sorridente sobre 
informações que as desmintam. O novo credo criminológico da mídia tem 
seu núcleo irradiador na própria idéia de pena: antes de mais nada, crêem 
na pena como rito sagrado de solução de conflitos. (...) Bem próximo ao 
dogma da pena encontramos o dogma da criminalização provedora. 
Agora, na forma de uma deusa alada onipresente, vemos uma 
criminalização que resolve problemas, que influencia a alma dos seres 
humanos para que eles pratiquem certas ações e se abstenham de outras 
– e sempre com o devido cuidado –, que supera crises cambiais, 
insucessos esportivos e é mesmo capaz de semear lavouras, não nos 
desmintam as penitenciárias agrícolas. A criminalização, assim entendida, 
é mais do que um ato de governo do príncipe no estado mínimo: é muitas 
vezes o único ato de governo do qual dispõe ele para administrar, da 
maneira mais drástica, os próprios conflitos que criou. Prover mediante 
criminalização é quase a única medida de que o governante neoliberal 
dispõe: poucas normas ousa ele aproximar do mercado livre – fonte de 
certo jusnaturalismo globalizado, que paira acima de todas as soberanias 



nacionais –, porém para garantir o “jogo limpo” mercadológico a única 
política pública que verdadeiramente se manteve em suas mãos é a 
política criminal. (Nilo Batista, 2002, p.274 a 276) 

O papel da mídia hegemônica, em especial a de massa, é gerar lucro e manter 

a dominação e o consenso alcançado pela elite dominante. Assim, os meios de 

comunicação possuem uma linha ideológica e, desta forma, os fatos e os 

eventos veiculados são selecionados a partir desta orientação. Com a seleção 

de notícias de criminalidade exacerbada, de tragédias, naturais e humanas, 

impõe-se uma cultura do medo. E, como mencionado acima, o medo é lucrativo. 

No entanto, deve-se perceber esta realidade para que se consiga olhar para 

além dos fatos apresentados e não mergulhar no senso comum. Conforme Reis 

(2011, p. 301-302),  

Alessandro Baratta (1999) afirma que as pesquisas que relacionam 
imagem da criminalidade e alarme social demonstram que o medo do 
crime está mais associado às imagens do que ao crime em concreto. 
Assim, a Mídia vai orientando seletivamente a atenção do público, 
padronizando e mitificando a insegurança como modus operandi de 
manutenção da lei e da ordem, realizando sua função política como 
elemento do poder imerso no jogo de poderes e interesses. Neste sentido, 
não é mais tão importante o que é comunicado, mas sim o modo como se 
transmite e o que a informação significa para o receptor. 

O medo gerado associa-se a outro elemento igualmente recorrente na mídia 

hegemônica, que é a descrença nas instituições oficiais e democráticas, como a 

polícia e o Poder Judiciário, e leva a outro tipo de discurso: o ódio. Este ódio 

continua buscando a punição como solução para os conflitos sociais e para 

aquelas demandas não equalizadas por políticas públicas eficazes no sentido da 

diminuição da pobreza. O pobre tido como perigoso é confrontado pela parcela 

da população de nível social mais elevado (classe média/alta), que se afirma 

cansada da criminalidade praticada (mesmo que na virtualidade, na suposição) 

e que se autointitula “cidadão de bem” (oposto aquele que não é de bem e 

portanto inimigo), mas se esquecem que acabam igualmente por praticar crime, 



posto que a justiça com as próprias mãos é conduta prevista e tipificada no artigo 

345 do Código Penal brasileiro9. 

O Outro, este ser desconhecido e que leva à incerteza no porvir e no estar geram 

situações de medo, de mal-estar (Bauman, 2008, p.8) e a representação do 

pobre criminoso pulula na sociedade, povoa o senso comum, que passa a tomar 

este enquadramento como líquido e certo até porque precisa, paradoxalmente, 

sentir-se seguro (na medida em que não conhece o Outro, alguma _ qualquer _ 

representação deste serve para que haja ações e posições sobre este) e, neste 

aspecto, a mídia tem papel preponderante, pois difunde a imagem e a reforça 

constantemente. Deste modo, contribui para o medo e o estranhamento deste 

Outro. A primeira solução clamada pela sociedade com medo é por leis penais 

mais severas, maior repressão, maior controle social. Quando esta demanda não 

é atendida ou quando falha (até porque não é a solução adequada e falhar é 

resultado natural), o brado da sociedade em pânico é pela justiça com as 

próprias mãos, que pretende confrontar o “inimigo”. 

Veja-se os recentes casos ocorridos no Rio de Janeiro, nos meses de agosto e 

setembro do corrente ano, quando a polícia militar interceptou ônibus cuja origem 

era a periferia com destino às praias da zona sul. Em 23 de agosto, domingo de 

sol, no bairro carioca de Botafogo, foram retirados do transporte coletivo 150 

jovens pobres (maioria com 15/16 anos) sob a suspeita de que estariam indo 

para a praia não pelo lazer, mas antes para cometer atos infracionais, sendo 

encaminhados ao centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente 

(CIACA). Segundo o atual governador do estado do Rio de Janeiro, esta ação 

policial foi resultado de serviço de inteligência das polícias para evitar a prática 

de atos infracionais10. De acordo com a assessoria de imprensa da Polícia Militar, 

o objetivo da ação era proteger o jovem em situação de vulnerabilidade (estar 

sem dinheiro e sem os representantes legais _ importa observar que 

                                                        
9 Art. 345 do Código Penal - Exercício arbitrário das próprias razões - Fazer justiça pelas próprias 
mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: Pena - detenção, 
de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. Parágrafo único - 
Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. 
10 Acessível em http://jovempan.uol.com.br/noticias/brasil/rio-de-janeiro/pezao-diz-que-retirada-
de-jovens-de-onibus-e-para-impedir-crimes-nas-praias-2015-08-24.html, em 22 de setembro de 
2015. 



adolescentes de 15 e 16 anos muitas vezes já não andam sempre com os pais, 

de qualquer classe social)11. Pergunta-se: se se trata de uma atividade de 

inteligência, portanto estavam sendo monitorados e, assim sendo, eram todos 

os 150 jovens ligados à criminalidade? Mesmo que apenas um estivesse 

intencionado a chegar na praia e praticar algum ato infracional, desde quando 

há crime em se pensar em cometer delitos? Mesmo que todos (ou apenas 

um/alguns) viessem, de acordo com o resultado das investigações, cometendo 

atos infracionais ao longo de vários episódios, quem afirma que ainda assim 

estariam se preparando para tal ação? Ao observar os jovens selecionados, 

pode-se verificar a origem social e racial: pobres e negros. É flagrante e notória 

a seletividade do sistema, o etiquetamento que estes jovens recebem pela sua 

própria condição, por serem quem são. 

Tal investida estatal resultou em uma outra ação, tendente à garantia dos direitos 

humanos destes jovens, por parte da Defensoria Pública do Estado do Rio de 

Janeiro, que impetrou habeas corpus preventivo na Vara da Infância da 

Juventude e do Idoso de modo a coibir novas intervenções policiais neste 

sentido, que foi concedido pelo Poder Judiciário no dia 10 de setembro 

seguinte12. A Comissão de Igualdade Racial da Ordem dos Advogados do Brasil, 

Seção do Rio de Janeiro (OAB/RJ) lançou nota de repúdio13 contra a ação 

policial segregacionista praticada. 

O jornal televisivo RJTV, da Rede Globo, apresentou uma reportagem na qual 

dá conta de no dia 19 de setembro de 2015, arrastões foram promovidos em 

vários bairros da zona sul do Rio de Janeiro, nos quais crimes patrimoniais e 

lesões corporais foram praticados por jovens, dando voz aos moradores daquela 

área, que se mostravam assustados e indignados14. Como resultado, a 

                                                        
11 Informações extraídas dos sites: http://www.ebc.com.br/noticias/2015/08/pezao-diz-que-
retirada-de-jovens-de-onibus-e-para-impedir-crimes-nas-praias, acedido em 22 de setembro de 
2015. 
12 Informação extraída de http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/09/pm-e-proibida-de-
apreender-jovens-caminho-da-praia-do-rio-sem-flagrante.html, em 22 de setembro de 2015. 
13 Íntegra do repúdio consta do site da Ordem dos Advogados: 
http://www.oabrj.org.br/noticia/93243-comissao-recrimina-pm-por-retirar-de-onibus-
adolescentes-que-iam-a-praia, acedido em 22 de setembro de 2015. 
14 Informação extraída de http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/09/zona-sul-do-rio-tem-
tumulto-em-onibus-e-relato-de-assaltos-em-praia.html, acedido em 22 de setembro de 2015. 



intervenção militar no dia seguinte, sendo retirados do ônibus proveniente do 

subúrbio carioca 15 jovens, negros (somente um era branco) e pobres. Não 

portavam drogas nem armas, mas pretendiam dividir o espaço praiano da zona 

sul com a elite burguesa. Intolerável crime! Não eram só estes. Segundo a 

reportagem do jornal Extra15, naquele final de semana, outros jovens, inclusive 

com documentação (caindo por terra um dos argumentos da polícia), totalizando 

160, já tinham sido impedidos de chegar à praia. Mantendo o argumento de 

proteção dos jovens em situação de vulnerabilidade, clara está a proteção da 

própria sociedade. O Jornal O Dia justifica a ação policial com a notícia de que 

aquele dia foi marcado por enorme calor, praia cheia e muitos arrastões e 

delitos16. Em situações como estas, justiceiros entram em ação. Organizam-se 

por meio das redes sociais17 para conter, por meio de linchamentos, a chegada 

da classe perigosa às praias cariocas.  

A cidade partida deixou à mostra seu muro, antes invisibilizado. A zona norte 

não pode frequentar as praias da zona sul. Não os querem lá. As clivagens 

sociais estão expostas, com as veias abertas. A classe carenciada já é, de toda 

a sorte, reprimida e oprimida. Maior repressão não funcionou e nem funcionará. 

O que promove a melhora no quadro social são políticas públicas de diminuição 

da desigualdade social, de maior participação popular. Por não entender este 

mecanismo, a classe social dominante, desacreditada das instituições, arma-se 

contra aqueles que consideram perigosos.  Uma das formas de congregação das 

pessoas que se aliam pelo discurso do ódio é pelas redes sociais18, como o 

Facebook, por exemplo. No entanto, o ódio sentido pela classe perigosa saiu do 

discurso, do mundo virtual19, e veio para a prática. 

                                                        
15 Informação no site http://extra.globo.com/noticias/rio/pm-aborda-onibus-recolhe-adolescentes-
caminho-das-praias-da-zona-sul-do-rio-17279753.html, acedido em 22 de setembro de 2015. 
16 Informação extraída de http://odia.ig.com.br/noticia/rio-de-janeiro/2015-09-20/arrastoes-
marcam-o-fim-de-semana-de-calor-e-praia.html, acedido em 22 de setembro de 2015. 
17 Para o final de semana do dia 27 de setembro, já há ações de justiceiros organizadas pela 
rede social Facebook, medidas estas monitoradas pelas polícias 
18 Igualmente pode-se utilizar este mesmo instrumento para o movimento contrário, fomentando 
a paz. Veja, por exemplo, o site http://www.odionao.com.pt. No entanto, interessa-nos aqui o 
quadro social repressivo e preocupante que tem ganhado força hodiernamente. 
19 Ressalta-se que o próprio discurso de ódio já é punível, na medida em que a liberdade de 
expressão não é um direito absoluto. No Brasil, os incisos XLI e XLII do artigo 5º, da Constituição 
Federal garantem a não discriminação de qualquer natureza. O artigo 3º, IV, da Carta Magna 
determina a promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou 



Alguns casos de justiça com as próprias mãos no Brasil 

Cada vez mais casos de linchamento tem ocorrido no Brasil e ocupado parte dos 

noticiários locais pelo país e ainda mais frequentemente nas redes sociais, local 

onde até se convoca à prática. Em 8 de julho de 2015, foi publicado no jornal El 

País, seção Brasil, a situação de Cleidenilson da Silva, de 29 anos, que foi 

espancado até a morte por um grupo de moradores após um assalto frustrado a 

um bar no Jardim São Cristóvão, um bairro pobre de São Luís, no Maranhão. 

Cleidenilson foi amarrado junto ao poste pelo pescoço e pelo abdômen. Morreu 

de joelhos20. O jovem adolescente que estava com Cleidenilson igualmente foi 

agredido pela população local, mas sobreviveu, sendo encaminhado à Delegacia 

do Adolescente Infrator. 

 
Fonte: El País. Foto de Biné Morais. Agência O Globo21.  

                                                        
qualquer outra forma de discriminação como um dos objetivos fundamentais da República 
Federativa do Brasil. A Lei n.º 7.716/89, em seu artigo 20º, proíbe a prática, induzimento, 
incitação, pelos meios de comunicação social ou qualquer outro veículo, que discrimine ou que 
haja preconceito de raça, religião, etnia ou procedência. 
20 Na mesma reportagem, o sociólogo José de Souza Martins informa que há cerca de um 
linchamento por dia no Brasil e que o primeiro linchamento que se tem notícia ocorreu em 1585, 
em Salvador, no qual um indígena que fora convertido ao cristianismo passou a propagar que 
era Papa. Apanhou até morrer. 
21 http://brasil.elpais.com/brasil/2015/07/09/politica/1436398636_252670.html, acedido em 11 de 
outubro de 2015. 



Apenas para ilustrar o grave problema da Justiça com as próprias mãos e a 

veiculação do ódio pelas redes sociais, cita-se o caso de Fabiane Maria de 

Jesus, 33 anos, ocorrido em maio de 2014, e que, ao ser confundida com uma 

suposta sequestradora de criança no bairro em que vivia, foi agredida e morta. 

A notícia motivadora do ódio, sem qualquer verificação da veracidade da 

informação, foi publicada no perfil do Facebook “Guarujá Alerta”, que 

rapidamente teve adesão, nas quais se podiam ler mensagens de apoio ao 

linchamento22. Há quem discuta que sequer semelhança havia entre Fabiane e 

o retrato falado da possível sequestradora, devendo-se ainda ressaltar que 

nenhuma denúncia de qualquer tipo de sequestro havia sido feita na região23. 

 
Fonte da imagem: Site R724  

Já no Rio de Janeiro, em fevereiro de 2014, no bairro carioca do Flamengo, zona 

sul do Rio de Janeiro, em uma reminiscência medieval, um jovem adolescente, 

negro, foi espancado e amarrado a um poste por uma trava de bicicleta. Não 

obstante a cena, ainda foi colocado nu, aumentando sua humilhação. Tal fato foi 

                                                        
22 Informação extraída de http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/05/dona-de-casa-
espancada-apos-boatos-facebook-morre-hospital.html, acedido em 11 de outubro de 2015. 
23 Informação extraída de http://noticias.r7.com/sao-paulo/mulher-foi-espancada-ate-a-morte-no-
guaruja-por-causa-de-boato-na-internet-07052014, acedido em 11 de outubro de 2015. 
24 Informação extraída do site: http://noticias.r7.com/sao-paulo/mulher-foi-espancada-ate-a-
morte-no-guaruja-por-causa-de-boato-na-internet-07052014, acedido em 11 de outubro de 2015. 



provocado por três homens que se auto-intutulavam “justiceiros”. Não se sabe 

se o rapaz cometeu ou se ia cometer algum ato infracional. Se é que iria. Mas 

isso não importa aos justiceiros de plantão. Ele cumpre o estereótipo. E mais. 

Mesmo que tivesse cometido algum ato infracional, uma coisa é detê-lo até a 

chegada da polícia. Outra, bem diferente, é espanca-lo, atá-lo a um poste e 

deixa-lo despido. Comentários no Facebook sobre o caso foram quase todos de 

aprovação ao justiçamento e com a certeza (sem qualquer prova) de que o 

adolescente teria sim cometido algum ilícito (assalto)25. A apresentadora de 

televisão, Rachel Sheherazade, da emissora SBT, aduziu em seu programa que 

a situação era claramente justificável, aumentando ainda mais a polêmica.  o 

espancamento do rapaz era justificável. Meses depois, foi noticiado que aqueles 

que prenderam o jovem no poste tinham histórico de crimes violentos, como 

estupro, tráfico de drogas e lesão corporal26.  

 
Fonte: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/02/jovem-negro-e-

acorrentado-nu-em-poste-por-grupo-de.html 

                                                        
25 Informação extraída do site http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/02/jovem-negro-e-
acorrentado-nu-em-poste-por-grupo-de.html, 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/02/1407239-adolescente-e-agredido-a-
pauladas-e-acorrentado-nu-a-poste-na-zona-sul-do-rio.shtml e http://g1.globo.com/rio-de-
janeiro/noticia/2014/02/adolescente-e-espancado-e-preso-nu-poste-no-flamengo-no-rio.html, 
todos acedidos em 12 de outubro de 2015. 
26 Informações extraídas do site http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/02/justiceiros-que-
amarraram-jovem-em-poste-tem-longa-ficha-criminal.html, acedido em 12 de outubro de 2015. 



Apesar de conscientemente rejeitarem o justiçamento, os comentários gerais 

acerca do fato, por parte do leitor, baseia-se na ausência de Estado, na falácia 

do sistema prisional, encontrando nele a justificação para a violência perpetrada. 

A seguir, transcreve-se algumas opiniões de modo ilustrativo, ocultando-se, 

propositadamente, os nomes e gênero: 

Leitor M – “Acredito eu (lembrando que essa é a minha opinião), que as 
pessoas fazem justiça com as próprias mãos, independentemente de ser 
negro, branco, gay, adolescente ou velho, por que a justiça no Brasil não 
funciona. E não funciona mesmo! A população esta cansada de ver a 
própria policia ajudando bandido, você hoje não sabe mais em quem 
acreditar. O ser humano esta passando necessidade e os políticos estão 
gastando fortunas comendo em restaurante chique e construindo estádios 
e enquanto isso os bandidos fazem a festa, roubam, matam e se for 
adolescente nem preso vai. Ele tem uma lista imensa de crimes e é 
apenas uma crianças, ele fugiu e sabe-se lá Deus o que vai fazer. Não 
sou a favor da agressão e muito menos de liberarem um adolescente 
mesmo tendo feito inúmeros crimes, mas é o que esta acontecendo no 
país, e as autoridades não estão nem aí pra população”. 

Leitor J – “Isso seria muito bonito se a justiça de fato desse o determinado 
fim ao infrator. O sistema completamente falho do país libera os bandidos 
após alguns dias, mesmo quando preso em flagrante. É normal ler 
notícias onde o bandido já tinha uma ficha extensa com a justiça, como é 
o caso aqui, diga-se de passagem. Inclusive em casos de assassinato 
acontece o mesmo... os bandidos já tinham feito e acontecido, mesmo 
assim estava em regime semi aberto ou tinha sido liberado por algum 
outro motivo. Um povo que tem o estado do seu lado não tem porque fazer 
justiça com as próprias mãos. Não é o nosso caso”. (...)Brasil está imerso 
em um grande problema social que tem suas raízes desde sua 
descoberta. Há de ser uma revolução socioeconômica, sim... o buraco é 
mais embaixo? É. Negro é pobre porque seu povo foi escravizado há 
tempos atrás. Obviamente bandido não é bandido porque é negro, nem 
nada assim. É um reflexo histórico. Mas essa mudança que vai fixar todos 
os males sociais do nosso país não vai acontecer da noite pro dia, mesmo 
que aconteça um grande mutirão do povo para tal. Enquanto isso... 
devemos passar a mão na cabeça dos infratores? Vai abraçar o cara que 
te assalta, o cara que mata alguém da tua família? Porque, coitadinho, 
não teve as mesmas oportunidades? Ficar lambendo a bunda de bandido 
porque tá com dó vai ser de grande ajuda pra causa não vai? Sem punição 
ou correção, que o estado não fornece, o crime vai tomando conta de 
forma endêmica, e se o povo resolveu fazer justiça com as próprias mãos 
é só um reflexo de que a ponto o caos nesse país se instaurou. Eu não 
sou rico, nem de classe média alta. Estudei em colégio público a vida toda, 
não consegui me formar em nada, e trabalho pra c*27 pra ter o pouco que 

                                                        
27 Palavra de baixo calão ocultada propositadamente pelas autoras deste artigo. 



tenho. Já fui assaltado mais de uma vez, não levaram minha vida, como 
acontece por aí, mas levaram coisas que suei muito pra ter, pra vir um 
vagabundo e levar. Se pudesse, arrancava a mão do filho da p*28 sim. 
Não vou ficar esperando justiça divina. 

Preocupante ainda é a representação de quem não compactua com atitudes 

graves como a justiça pelas próprias mãos, sendo identificados como defensores 

de criminosos (e portanto inimigo também). 

Outro caso de espancamento ocorreu em abril de 2014, no Estado do Espírito 

Santo, onde Alailton Ferreira, de 17 anos, negro e com problemas mentais, foi 

cercado pela população local que com pedras, barras de ferro e pedaços de 

madeira praticaram o linchamento. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu 

no hospital. O grupo de justiceiros bradavam por justiça, sob gritos de “mata 

logo”, levando cerca de duas horas até a chegada da polícia, que teve 

dificuldades para conter os ânimos. A motivação do linchamento não era clara. 

Uns afirmavam que o jovem havia tentado estuprar uma mulher, outros diziam 

que ele tinha tentado roubar uma moto, outros ainda afirmavam que Alailton tinha 

tentado abusar sexualmente de uma criança de 10 anos. Nenhuma denúncia 

formal contra o mesmo foi feita. A narrativa que se tem dos familiares é que ele 

tentou falar com uma menina, mas por possuir doença mental, a mesma se 

assustou e correu para os familiares que presumiram que Alailton pretendia algo 

ilícito já que ele cumpre o estereótipo e, desta forma, não precisa 

necessariamente fazer algo, mas a própria presunção do comportamento 

criminoso já justifica a ação violenta contra o “inimigo”29. 

Em julho de 2014, em São Paulo, um professor de História, negro, foi confundido 

com criminoso, sob a suspeita de assalto a um bar. Por cumprir a expectativa 

social, foi acorrentado e espancado por um grupo contando com cerca de 15 

pessoas. Só não foi morto porque os Bombeiros chegaram. Ainda sem acreditar 

que André Luiz Ribeiro era mesmo professor, foi obrigado a proferir “aula” sobre 

a Revolução Francesa. De qualquer forma, foi indiciado pelo roubo. Ribeiro 

                                                        
28 Idem 
29 Informação extraída do site: http://www.pragmatismopolitico.com.br/2014/04/jovem-negro-e-
espancado-e-apedrejado-ate-morte-espirito-santo.html, acedido em 13 de outubro de 2015. 



apresentou denúncia pela tentativa de homicídio.30 Em julho de 2015, no Estado 

do Maranhão, um adolescente, após uma tentativa de assalto, foi atado a um 

poste, nu e espancado violentamente. Fingiu-se de morto até a chegada da 

polícia. Seu cúmplice não teve a mesma sorte. Morreu31. 

Com relação aos casos ocorridos em relação aos jovens retirados dos ônibus a 

caminho da praia no Rio de Janeiro, diversas vozes e conclamações via redes 

sociais foram feitas. A descrença das instituições democráticas, aliada à 

inversão de valores, é tão gritante que há quem exasperasse pela volta da 

ditadura civil-militar ocorrida no Brasil, como foi o leitor com a identidade omitida: 

D – "Meu pai fala da época da ditadura aonde o trabalhador era respeitado, com 

os olhos marejados. Chora de saudades da ditadura”. 

No evento relatado acima, ocorrido em setembro de 2015, sobre a retirada dos 

jovens dos ônibus cariocas, justiceiros de limpeza social, moradores de 

Copacabana, zona Sul do Rio de Janeiro, cercaram um ônibus que estava 

voltando da praia e, a socos, quebraram os vidros do veículo com o objetivo de 

agredir os jovens que estavam lá dentro. A ação foi combinada por meio do 

Facebook. O noticiário do jornal impresso O Globo32 informa que a ação foi 

impedida pelos policiais, mas ainda assim, cenas de violência foram 

perpetradas, sem deixar de ressaltar que vários crimes ocorreram na praia 

naquele dia. Nenhuma notícia foi veiculada contra o destino dos jovens 

justiceiros. O Estado penal não os atinge! 

Os homens que abordaram o ônibus, todos fortes, usando bermudas, 
camisetas e tênis, perseguiram os passageiros que conseguiram fugir 
pela janela. Vídeos feitos por moradores de prédios vizinhos, que 
mostram jovens sendo espancados, ganharam as redes sociais. 

                                                        
30 Informação extraída dos sites: http://sao-paulo.estadao.com.br/noticias/geral,professor-de-
historia-espancado-afirma-que-foi-confundido-com-ladrao-por-dono-de-bar,1521875 e 
http://g1.globo.com/politica/dias-de-intolerancia/platb/, acedidos em 13 de outubro de 2015. 
31 Informação extraída do site: 
http://www.jornalnh.com.br/_conteudo/2015/07/noticias/pais/186548-em-quatro-dias-maranhao-
tem-quatro-casos-de-linchamento-publico.html, acedido em 13 de outubro de 2015. 
32 Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/rio/moradores-de-copacabana-
agridem-adolescentes-em-via-do-bairro-jovens-que-seguiam-em-onibus-
17552103#ixzz3oTSv622n, acedido em 13 de outubro de 2015. 



— Abre a porta, abre a porta, motorista! Só tem ladrão. Vamos dar 
porrada. Fotografa eles, só tem ladrão — dizia um deles, enquanto 
espancava um adolescente, chutado várias vezes. 

 

Fonte: Agência O Globo33 

Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha, encomendada pelo Forum 

Brasileiro de Segurança Pública, efetuada em uma amostra de 1.307 pessoas, 

em 84 cidades brasileiras com mais de 100 mil habitantes, indica que nas 

grandes cidades brasileiras, metade da população concorda com a afirmação 

que “bandido bom é bandido morto”. No entanto, não se recordam que essas 

práticas de linchamento, tentativa de homicídio, lesões corporais, agressões 

verbais, enfim, toda esta limpeza social pretendida, toda esta guerra praticada 

contra os “inimigos da sociedade” também é crime. O tiro poderia sair pela 

culatra, mas o sistema penal não foi feito para eles! 

Wacquant (2005, p. 19-20) assevera que “a substituição progressiva de um 

(semi) Estado-providência por um Estado Penal e policial, no seio do qual a 

criminalização da marginalidade e a “contenção punitiva” das categorias 

deserdadas faz as vezes de política social”. Assim, podemos compreender como 

as situações que devem ser tratadas como sendo da área política e do campo 

social tornam-se casos de polícia. Ao invés da implementação de políticas 

                                                        
33 idem 



públicas de diminuição do quadro de pobreza e de maior inclusão social e fruição 

das categorias dos direitos humanos há maior clamor por asseveramento penal. 

Ainda assim o Estado repressor não conseguiu dar a resposta hegemônica de 

forma plena, como pretendida, e nesta medida, o grupo dominante anseia por 

justiça, mas como não a sente, não a percebe (até porque o Estado penal não 

lhe assombra, mas lhe serve), busca a prática (não criminosa quanto aquela que 

se pleiteia justiça) da justiça pelas próprias mãos. 

Conclusão 

Segundo Goffman (2000, p. 102), “a pessoa que infringe uma regra é um 

transgressor; a sua infracção é um delito. O que infringe continuamente as regras 

é um desviante”, trazendo uma relação antagónica e contraditória entre o 

indivíduo (deficiente/anormal) e a sociedade (normal). O estigma que certos 

indivíduos e grupos carregam são marcas que lhes são exteriores (Goffman, 

1982, p. 22). Onde não há Estado social, entra em cena o estado penal e 

penitenciário e a sociedade, alarmada pela violência e criminalidade veiculada 

como de autoria ou ao menos de potencialidade dos membros da sociedade civil 

incivil, bem como a proliferação de mensagens que vão se transmitindo e 

estereotipando de que são os subsídios que fazem com que os pobres não 

procurem emprego e vivam à sombra dos trabalhadores é que vem a ratificar o 

fim completo do Estado Social, que à classe mais favorecida não interessa, 

legitimando a maior repressão estatal em nome de um direito penal do inimigo, 

que visa a extirpar de vez com aqueles que tentam alguma (e de alguma forma) 

visibilidade. 

O jovem pobre é incluído no grupo social considerado perigoso, sobre os quais 

reina o discurso de que estes adolescentes cometem fatos previstos como crime 

pela lei penal e não são punidos, ficando livres para o cometimento de novos e 

cada vez mais cruéis atos infracionais. Nesta medida, o “cidadão de bem” 

assume a função exclusiva do Estado na punição. A virtualidade do cometimento 

de condutas criminosas em razão do etiquetamento que possuem, por 

pertencerem à classe hegemonicamente considerada perigosa, determina 



condutas preventivas e seletivas por parte das estruturas de controle social 

formal, como a polícia e a própria sociedade. 
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