
XI Reunión de Antropología del Mercosur, 30 de noviembre – 4 de diciembre

de 2015, Montevideo, Uruguay

GT 42.  SEGREGAÇÃO, ALTERIDADE E CULTURAS JUVENIS NA AMÉRICA

DO SUL

Coordinadores:

Dr. Pedro R. Bodê de Moraes – Universidade Federal do Paraná; pedrobode@terra.com.br 

Mestre Mariana Corrêa de Azevedo – Universidade Federal do Paraná; mariana@azevedo.com 

Magíster  Prof.  Carolina  Cravero  –  Universidad  Nacional  de  Córdoba  /  Instituto  Superior  del
Profesorado Juan Mantovani; carocravero@yahoo.com 

Como uma   menina   pôde fazer isso?

Marina Zminko Kurchaidt

Universidade Federal do Paraná

zk.marina@gmail.com

Resumo:  Uma onda de pânico moral estourou sobre a maioria dos países ocidentais.

Vivemos  sob  uma  cultura  de  medo  que  reivindica  mais  parafernálias  eletrônicas  de

segurança  e  mais  muros.  Disseminou-se  um  discurso  de  ódio  que  nega  realidades

diferentes,  ocupando  grande  papel  na  naturalização  do  inimigo.  No  Brasil,  entre  o

retrocesso  penal  e  uma  alarmante  expansão  do  poder  punitivo  e  do  controle  social

perverso, tenta-se aprovar a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Aqui, a

imagem  do  inimigo  é  clara:  o  jovem  pobre  e  negro.  Essas  vidas  são  descartáveis.

Contrária à educação, essa pedagogia do medo propaga mortes. A relação de crime e

juventude traz a imagem de meninos. Afinal, o masculino constitui a quase totalidade da

população atrás das grades: 93,52%. Por desigualdades sociais e raciais, o perfil  das

mulheres presas é igual ao masculino; no entanto, para elas, há outro fator: o gênero. O

discurso patriarcal domina o sistema carcerário, que foi desenvolvido para e por homens.

A estrutura física e humana do cárcere não está preparada para receber mulheres. A

masculinização do imaginário da criminalidade atinge também a sociedade, que relaciona

a presa à prostituta, quando o mais comum é que tenha sido presa por transportar drogas

para  parceiro  e  filhos  ou  por  ter  assumido  a  culpas por  eles.  Entre  2005 e  2013,  a

população prisional masculina cresceu 78%, enquanto a feminina teve um aumento de

153%. Se a redução da maioridade for aprovada, o que acontecerá com as meninas que
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irão mais cedo à prisão? 

Palavras-chave: meninas, redução da maioridade penal, medo, controle social.

I – Introdução

Pretendemos  discutir  neste  trabalho,  de  modo  mais  geral,  a  realidade  das

mulheres presidiárias, as peculiaridades e elementos de sua criminalização e, de forma

mais específica, as consequências para as vidas das adolescentes em conflito com a lei

caso o Projeto de Emenda Constitucional que prevê a redução da maioridade penal de 18

para 16 anos seja aprovado no Brasil.

Destacamos  que  o  debate  que  segue  é  predominantemente  teórico.  Não

realizamos de forma direta trabalho de campo ou outros estudos de cunho empírico para

testar  a  realidade,  mas  tomamos  dados  oficiais,  estatísticas,  relatos,  entrevistas  e

pesquisa de campo de outros estudos para dialogar com o aporte teórico escolhido.

II – Medo, inimigo e controle social – uma discussão de conceitos teóricos

Uma crescente  onda  de  medo  e  uma  obsessão  por  segurança  permeiam as

sociedades industriais europeias e norte-americanas e suas colônias ultramarinas. Em

texto publicado em sua coluna quinzenal no jornal El País, Eliane Brum (2015) inicia com

o seguinte relato: 

Uma amiga me conta, na volta de uma viagem a Paris com a família. “Só quando

estava lá é que percebi que minha filha estava, literalmente, andando na rua pela

primeira vez”. A menina tem quatro anos. Classe média. Mora em São Paulo, num

condomínio  fechado.  Do  condomínio,  vai  de  carro  para  a  escola  privada.  Da

escola privada volta para casa. No fim de semana, fica dentro do seu condomínio

ou vai  para outros condomínios,  de casas ou prédios,  cercados por  muros ou

grades,  com  guaritas  e  porteiros.  Ou  vai  a  shoppings,  onde  chega  pelo

estacionamento, de onde sai pelo estacionamento. Desloca-se apenas de carro,

bem presa na cadeirinha, protegida atrás de janelas fechadas, vidros escurecidos

com insulfilm. De muro em muro, a criança passou os primeiros quatro anos de

vida sem pisar na rua,  a não ser por breves e arriscados instantes. E apenas

quando a rua não pôde ser evitada. E apenas como percurso rápido, temeroso,

entre um muro e outro. 

O sentimento da insegurança subjetiva,  medo, das classes médias e altas gera

um esvaziamento do centro e de espaços públicos da cidade: migra-se para condomínios,

de preferência fortificados, dentro da cidade fisicamente, ainda que em locais isolados,

mas  fora  dela  socialmente.  Teresa  Caldeira  (2000)  refere-se  a  este  fenômeno  como

“cidade  de  muros”.  A nova  estética  da  segurança,  para  a  autora,  impõe  um tipo  de



construção baseada na vigilância e na distância, com cercas e muros – barreiras físicas –

guardados 24 horas por dia, por vigilantes e uma parafernália eletrônica de segurança. 

Jean Delumeau (1989) buscou reconstituir a história do medo no ocidente, a qual

divide em medos do povo e medos do grupo dirigente. O autor afirma que o medo foi

onipresente  no  início  da  Modernidade  na  Europa,  representado  pelas  trevas;  pelo

apocalipse; pelo mar, que trazia o outro, invasões de povos estrangeiros e doenças, como

a Peste Negra. Era o medo do desconhecido. Havia um consenso geral sobre palavras e

fenômenos  tabus  de  modo a  prevenir  o  contágio  pelo  mal.  Pensava-se  que,  se  não

houvesse pavor, não haveria expansão da maldade. 

Antes do cristianismo, imaginava-se um deus aborrecido que lançou sobre seu

povo a peste e outras mazelas como forma de punição. Para extirpá-las, culpados foram

apontados e perseguidos, entre eles leprosos, marginalizados, estrangeiros. É a caça a

bruxas e feiticeiros. O cristianismo e o protestantismo ofereceram o arrependimento com

pedido de perdão dos pecados e cultos de penitências para uma morte sem culpa, sem

medo. Mas houve, também, fatores concretos e objetivos que contribuíram na construção

desse sentimento de insegurança: a ameaça da miséria e da fome na Europa dos séculos

XIV a XVIII. Em meio a esse cenário turbulento, os rumores serviram como instrumentos

de difusão do pânico moral, que resultou num aumento dos “poderes do inimigo”, ou na

certeza geral de que o outro arquitetava planos diabólicos contra os “cidadãos de bem”.

Instituía-se a pandemia do medo (DELUMEAU, 1989). 

A cultura cristã (simbolizada pela Guerra dos Cem anos, pelas cruzadas, pelo

Cisma) era difundida largamente pelas mídias da época como antídoto contra os inimigos

do  grupo dominante.  Pregações nas Igrejas,  teatros  religiosos,  imprensa:  o  medo do

inferno ocupava o  imaginário  popular.  O inimigo interno repousava nas bruxas e nos

leprosos,  enquanto  o  inimigo  externo  corporificava-se  nos  muçulmanos  e  judeus.  O

discurso racional aristotélico, os juízes e o clero, em sua persecução obsessiva, deram

início ao sistema inquisitorial da Idade Moderna (MALAGUTI BATISTA, 2003: 45). Foi o

medo da cultura dirigente que construiu a loucura coletiva da população em separar, de

maneira radical e criminalizadora, o sagrado do profano (DELUMEAU, 1989). 

Vera Malaguti aponta que na época das reformas religiosas europeias, a loucura

perdeu seu sentido místico e sacro e o medo dos pobres foi também institucionalizado

como pauta político-religiosa. O encarceramento passou a ser propagado como forma de

esterilizar  as cidades do contágio,  mas,  na realidade,  nasceu como uma tentativa de

disciplina moral da população, uma forma de controle social. No entanto, nas palavras da

autora, “o medo fora maior que a ameaça” (MALAGUTI BATISTA, 2003: 45). 



Sobre  os  sentidos  de  controle  social,  no  campo  da  sociologia,  não  há  um

significado único e homogêneo para o conceito. De forma mais geral, trata-se da noção

de um conjunto de mecanismos empregados pelo Estado na fiscalização da sociedade

civil em suas atividades públicas e privadas.

Émile Durkheim tratou do controle social através da chave da  integração social

para explicar como as sociedades se mantêm coesas.  Quando o clássico refere-se a

situações de anomia, trata de um colapso na integração social e na funcionalidade dos

indivíduos na sociedade, o que gera desarmonia social. Esta abordagem não coloca a

anomia  como  patologia,  uma  vez  que  o  teórico  francês  entende  que  o  conflito  e  a

integração funcionam em uma via de mão dupla. Haveria dois tipos de solidariedade que

criariam  valores  (moral)  e  produziriam  a  coesão  social.  Nas  sociedades  primitivas  e

tradicionais, com pouca diferenciação social, atuaria a solidariedade mecânica, e a moral

seria  produzida  pela  religião.  Já  nas  sociedades  modernas,  atuaria  a  solidariedade

orgânica,  e  a  divisão  do  trabalho  social  produziria  a  moral.  Nesse  contexto,  coesão,

integração e solidariedade atuariam como efeitos e influências simultaneamente. Ou, em

outras  palavras,  o  controle  social  seria  produzido  pelos  processos  de  organização  e

ordenação social que também reforçariam o controle social vigente (DURKHEIM, 2007). 

Conforme apontado por Bodê de Moraes e Berlato (2013), o sentido de controle

social popularizou-se no meio acadêmico com a publicação de artigos reunidos no livro

Social Control: A Survey of the Formation of Order, por Edward Alsworth Ross, em

1901, que tratou da construção e manutenção da  ordem,  dentro da ideia de qualquer

sociedade se organiza. Para Ross, as formas de controle que dão as bases para a vida

em sociedade encontram-se nas instituições, práticas e atributos, surgindo conforme os

indivíduos e a sociedade se organizam, sendo artificiais, ou socialmente construídos –

não fenômenos naturais.  A inspiração de Ross vem do pragmatismo norte-americano,

pensamento popular do início do século XX, para o qual “‘a ordem social’ é produto ‘do

controle  social’  e  esse  é  entendido  ‘como  autorregularão  e  resolução  coletiva  de

problemas’ (JOAS, 1998, p. 24)” (BODÊ DE MORAES, BERLATO: 2013, 1).

Três pontos, destacados por John Dewey, expoente do pensamento pragmatista,

integram esta noção de controle social: “1. não há sociedade que não produza regras que

derivam e possibilitam a vida social  e,  por conseguinte, a própria sociedade; 2.  estas

regras não se opõem a liberdade individual e; 3. tem como resultado o bem estar coletivo”

(BODÊ DE MORAES, BERLATO: 2013, 2). É importante ainda sublinhar que o conflito,

para grande parte dos pragmatistas, constituía o controle social e a ordem, sendo que

esta ordem não seria a ausência do conflito, mas, sim, estruturada por este elemento



(BODÊ DE MORAES, BERLATO: 2013).

No período pós-guerra, principalmente com as críticas estruturalistas de Michel

Foucault, surge uma nova percepção do termo controle social, esta negativa, perdendo o

caráter  de  interação  e  integração  social  e  ficando  limitada  a  práticas  de  disciplina,

dominação e vigilância pelo Estado através do Sistema de Justiça Criminal – a um “caso

de polícia” (BODÊ DE MORAES, BERLATO: 2013).

Partindo desta discussão,  um modelo analítico composto por  dois  tipos ideias

weberiano  (compostos  por  abstrações  e  não  encontrados  em  sua  forma  pura  na

sociedade) irá nos ajudar a viabilizar a análise posterior que pretendemos realizar. O tipo

controle social normal, através da integração, produziria uma organização social que, por

sua vez, produziria ciclos virtuosos de indivíduos integrados, ao passo que o  controle

social perverso produziria ciclos viciosos de estados de medo e insegurança (BODÊ DE

MORAES, KUILATIS: 2013). Para complementar esta análise, tomemos a importância do

conflito na teoria de George Simmel, para quem tal elemento não está em oposição à

ordem social, mas, sim, é seu constituidor. Em outras palavras, “a ordem seria constituída

a partir  e pelo conflito,  que teria  origem na diferença entre as classes e o indivíduo”

(BODÊ DE MORAES, KUILATIS: 2013, 4). 

No modelo de controle social normal, o conflito seria absorvido como fato social

normal, de forma a se empreender um esforço a fim de diminuir as desigualdades sociais

e acesso ao poder. Já no modelo do controle social perverso, o conflito seria um elemento

que deve ser eliminado, tomando-se principalmente as desigualdades sociais e políticas

como ameaças à manutenção da harmonia social (BODÊ DE MORAES, KUILATIS: 2013).

Dessa forma, através dos meios de controle  social  normal,  segurança pública

significa bem-estar do indivíduo, estabilidade social, política, econômica para planejar um

futuro seguro. Como as diferenças são inexoráveis em qualquer sociedade, neste modelo,

o Estado de Bem-Estar  Social  empregaria  políticas públicas nas mais  diversas áreas

(saúde, educação, moradia, lazer etc) a fim de minimizar as diferenças entre os indivíduos

para  impedir  que  elas  se  tornem  desigualdades.  Isto  seria  segurança  pública.  As

diferenças, ou alteridades sociais, estão, principalmente, na classe, no gênero, na etnia-

racial, nos referenciais geourbanos e geracionais e no uso de drogas lícitas e ilícitas dos

indivíduos (BODÊ DE MORAES, KUILATIS: 2013). 

Por outro lado, no modelo de controle social perverso, que entende a diferença

enquanto  conflito  e  toma  o  conflito  como  elemento  negativo,  a  segurança  pública  é

resumida a caso de polícia. O direito penal é utilizado como prima ratio, sendo acionado

pelo Sistema de Justiça Criminal para o mesmo grupo social que o tipo ideal normal tenta



proteger. É uma ordem que está focada na produção, reprodução e garantia de privilégios

para certas pessoas (BODÊ DE MORAES, KUILATIS: 2013).

Löic Wacquant explica este movimento através da relação direta entre o declínio

do Estado Social e a emergência do Estado Penal. Ao problema da desregulamentação

da  economia,  da  dessocialização  do  trabalho  assalariado  e  o  empobrecimento  do

proletariado  urbano,  oferece-se  o  Estado  Penal,  aumentando  a  intensidade  da

intervenção  do  aparelho  policial  e  judicial,  que  contribui  para  “(re)estabelecer”  uma

verdadeira ditadura sobre os pobres (WACQUANT, 2007: 208). O aparato do sistema de

justiça penal é utilizado de forma a docilizar as classes operárias que se opõem à forma

de trabalho dessocializado, neutralizar e estocar os sujeitos que mais apresentam riscos e

são  completamente  descartáveis  e  ratifica  o  arbítrio  do  Estado  na  sociedade

(WACQUANT, 2007: 32-33).

Como  colado  por  Bodê  de  Moraes  e  Kuilatis  (2013),  o  modelo  analítico  do

controle  social  perverso  tem  se  desenvolvido  histórica  e  sociologicamente  em  três

principais processos: a) a  criminalização da marginalidade (COELHO, 2005), ou seja,

tomar  como  criminoso  o  excluído  do  acesso  aos  bens  e  serviços  públicos;  b)  a

militarização das polícias, em especial as polícias militares, que, em vez atuarem para a

polis,  mantendo a ordem da cidade,  em uma esfera civil,  tomam um papel  militar  de

guerra contra o crime, e, mais especificamente, contra um inimigo definido, empregando

alto grau de letalidade em suas práticas, constituindo-se em uma instituição que mais

combate  classes perigosas do que serve e protege a sociedade; e, c) a  policialização

das políticas públicas, que associa a marginalidade com a criminalidade e acaba por

reproduzir  e  manter  a  exclusão  das  classes  menos  favorecidas,  perpetuando  seus

estigmas de classes perigosas.

Robert Castel (2005) fala da “nebulosidade” do objetivo da segurança. Esta falta

de clareza deve ser vista como a real geradora do sentimento de insegurança moderna, e

não a efetiva perda de segurança. As bases sobre as quais se deu a construção desta

sociedade consistem em uma busca incessante por proteção e segurança, guiada pela

ideia  de  que  é  possível  atingir  a  segurança  total  empregando  as  capacidades  e  os

esforços adequados. Quando se depara com o fato de que essa segurança idealizada

não será alcançada, tenta-se imputar tal insucesso a algum ato mau, a algum delinquente.

A insegurança moderna é caracterizada pela ideia de que o perigo está em todos os

lugares e pelo medo do crime e do criminoso. 

As  classes  perigosas,  os  incapacitados  para  o  consumo  são  os  inimigos  da

sociedade e a eles é reservado um tratamento diferenciado.  Para Zaffaroni  (2007),  a



essência deste tratamento encontra-se na negação de condição de pessoa imposta pelo

direito.  O  inimigo  é  uma  não-pessoa.  É  privado  de  determinado  direitos  individuais,

característica  de  qualquer  outro  tipo  de  Estado,  mas  não  do  Estado  democrático  de

direito. De acordo com o autor, de maneira geral, o direito penal no século XX coisificou

os  seres  humanos  que  considerou  perigosos,  motivo  pelo  qual  precisavam  ser

segregados ou eliminados. 

III – O perfil da população carcerária brasileira

Haveria uma essência do inimigo? Carl  Schmitt,  teórico do Estado absolutista,

resgatou o conceito,  proveniente do direito romano. Nessa definição,  o  inimigo não é

alguém que infringe a lei, mas é o estrangeiro, e basta que assim seja quando ocorrem

conflitos que não podem ser resolvidos pelo sistema de normas imparciais. Pode-se dizer,

então, que a essência do inimigo configura-se mais ou menos assim: 

O estrangeiro (hostis alienígena) é o núcleo troncal que abarcará todos os  que

incomodam o poder, os insubordinados, indisciplinados ou simples estrangeiros e,

como todo desconhecido,  inspiram desconfiança e,  por conseguinte,  tornam-se

suspeitos por serem potencialmente perigosos. Não se compreende o estrangeiro

porque  não  é  possível  comunicar-se  com  ele,  visto  que  fala  uma  língua

ininteligível: não há comunicação possível com o hostis (ZAFFARONI, 2007: 22). 

Por meio de um endurecimento na ideologia e nas práticas do Sistema de Justiça

Criminal  norte-americano,  a  declarada  guerra  ao crime,  buscou-se  atingir  o  recuo  da

delinquência real  e da insegurança subjetiva,  ideia que teve espetacular repercussão.

Sem  o  apoio  de  estudos  sociológicos  sólidos,  surgiu  uma  criminologia  fundada  no

perigosismo científico, que indicou a irresponsabilidade e imoralidade do criminoso como

as raízes do crime, oferecendo punições implacáveis como solução para barrar os crimes

violentos  (WACQUANT,  2007).  Esta  criminologia  “despeja  perigos  discursivos”  e  é

composta por discursos médicos e jurídicos, ao quais se somam discursos psicológicos,

políticos,  em  uma  disputa  pelo  domínio  de  uma  “ciência  de  administrar  medos”

(MALAGUTI BATISTA, 2003: 94). Este discurso médico jurídico criminológico, de caráter

biologista, prevalece até hoje, com especial  valor dentro do sistema penal da América

Latina. 

Como resultado desta política criminal, que se impôs como referência obrigatória

aos países de primeiro mundo e, após um tempo, de forma mais perversa na América

Latina, houve um estrondoso inchaço populacional nos cárceres. 



No Brasil, a produção do estereótipo do inimigo resulta principalmente na figura

do traficante – jovem, negro e pobre. Este é o perfil que carrega as maiores diferenças

sociais que apontamos nos modelos analíticos de controle social. Em 2014, o Conselho

Nacional  de Justiça divulgou que o Brasil  passou a ocupar  a  3ª  posição no ranking

mundial de população prisional, atrás apenas dos Estados Unidos e da China, com o total

de 711.463 presos1. 

Segundo dados do Sistema Integrado de Informação Penitenciária (InfoPen)2, os

jovens representam 54,8% da população carcerária  brasileira.  Em relação aos dados

sobre cor/raça, verifica-se que, durante período analisado (2005 a 2012), existiram mais

negros presos no Brasil do que brancos. Em 2005, havia 92.052 negros presos e 62.569

brancos, ou seja, 58,4% era negra. Em 2012, havia 292.242 negros presos e 175.536

brancos,  ou  seja,  60,8%  da  população  prisional  era  negra.  Constata-se,  assim,  que

quanto  mais  cresce a  população prisional  no  país,  mais  cresce o  número de negros

encarcerados. 

Quanto às taxas de encarceramento por tipo de crime, os dados disponíveis para

o  período  de  2008  a  2012/13  apontam  que  os  crimes  patrimoniais  correspondem  a

aproximadamente metade das prisões efetuadas no período, seguidos pelos crimes de

entorpecentes  que correspondem a  cerca  de 20% e crimes contra  a  pessoa somam

menos de 12%. 

Em relação às taxas de encarceramento conforme o gênero, há a predominância

de homens no perfil de encarcerados entre 2005 e 2013. No entanto, cresce o número de

mulheres presas no Brasil. Em 2005, elas somavam 4,3% da população prisional e, em

2013,  totalizavam 6,1%. Este crescimento superou o de homens,  já  que a população

prisional masculina cresceu 78% no período, enquanto que a população feminina teve um

aumento de 153%.

O medo, corporificado na imagem do inimigo e neste padrão de encarceramento, é

difundido através de um discurso de ódio proveniente do autoritarismo estadunidense.

Através deste fenômeno midiático, que investe massivamente em publicidade, espalha-se

um discurso de meios, “um discurso único, de características autoritárias, antiliberais, que

estimula o exercício do poder punitivo muito mais repressivo e discriminatório, agora em

escala mundial” (ZAFFARONI, 2007: 53). 

Essa mensagem funciona excepcionalmente  no discurso televisivo,  pois  é  um

1 Os  dados  podem  ser  conferidos  em
http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf.  Acessado  em 20
de outubro de 2015.

2 Os  dados  podem  ser  conferidos  em  http://www.pnud.org.br/arquivos/encarceramento_WEB.pdf.
Acessado em 20 de outubro de 2015.

http://www.pnud.org.br/arquivos/encarceramento_WEB.pdf
http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/diagnostico_de_pessoas_presas_correcao.pdf


meio de fácil propagação e que não exige um esforço de pensamento do telespectador,

com o bônus de trazer grandes lucros ao empresário de comunicação. Esta facilidade é

manobrada  por  muitos  políticos,  que  usam o  discurso  do  ódio  em suas  campanhas

eleitorais como forma de angariar votos, prometendo mundos e fundos em questão de

segurança pública. São propagandas esvaziadas de qualquer coerência, base acadêmica

ou de conhecimento técnico. Para Zaffaroni (2007: 74-75), 

sua técnica responde a uma pesquisa de mercado, que vende o poder punitivo

como mercadoria. Na medida em que se verifica o êxito comercial da promoção

emocional dos impulsos vingativos, ela é aperfeiçoada. Os serviços de notícias e

os  formadores  de  opinião  são  os  encarregados  de  difundir  esse  discurso.  Os

especialistas  que  aparecem  não  dispõem  de  dados  empíricos  sérios,  são

palpiteiros livres, que reiteram o discurso único. 

Trata-se,  substancialmente,  apenas  de  uma  mensagem  que  vai  para  frente

porque possui retorno do público. Robustece-se a ideia de que se vive em um mundo

desordenado  e  que,  para  ordená-lo,  basta  impor  uma  disciplina  indiscriminadamente

repressora. Esta percepção ainda prega a ideia de que cometer um crime é fácil e seu

autor ficará impune. 

Um dos desdobramentos deste recrudescimento punitivo no Brasil é a Proposta

de Emenda à Constituição nº 171/1993, que prevê a redução da maioridade penal de 18

para 16 anos. Votada em julho de 2015, foi aprovada em primeiro turno na Câmara dos

Deputados e aguarda o prosseguimento das votações. 

Não é de hoje que esta discussão ronda as discussões no debate público. Aliás,

esta PEC se arrasta desde 1993, sempre na espera de entrar em pauta. Mais de 20 anos

depois, conseguiu. No entanto, quando votada pela primeira vez, foi rejeitada em plenário,

sendo  colocada  em  pauta  na  madrugada  seguinte,  por  meio  de  manobra  política,

alcançando, então, a maioria necessária para seguir para as demais fases de votações. O

modelo  final  aprovado,  quase  em  nada  diferente  do  inicial,  prevê  a  diminuição  da

maioridade penal de 18 para 16 anos para os crimes hediondos – estupro, sequestro,

latrocínio, homicídio qualificado e outros (art. 1º da Lei nº 8072/90). 

Em depoimento, o deputado Efraim Filho (DEM-PB) disse que “a população não

se sentiu representada pelo resultado da votação de ontem. O que mais recebi foram

mensagens de pessoas dizendo que deputado anda com segurança, não é assaltado e,

por isso, não se preocupa com a violência”. O deputado Andre Moura (PSC-SE) afirmou

que “em momento nenhum afirmamos que vamos resolver o problema da segurança do

país, mas vamos dar limites para esses marginais disfarçados de menores”3. 

3 Os  depoimentos  estão  disponíveis  em
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/491507-CAMARA-APROVA-EM-1-

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/491507-CAMARA-APROVA-EM-1-TURNO-REDUCAO-DA-MAIORIDADE-PENAL-EM-CRIMES-HEDIONDOS.html


Estes depoimentos encontram alguma base de dados verificável ou estão dentro

da lógica produtora e reprodutora de medo que vai para frente porque tem um retorno

lucrativo,  do  mercado  da  segurança  e  da  comunicação?  O  discurso  de  combater  a

violência através de um punitivismo rígido é falso com base nos dados; não há estudos

que comprovem relações causais entre a diminuição da maioridade penal/aumento de

penas e a redução da criminalidade. Isto por que a violência e o crime são fenômenos

distintos, pelo simples fato de que nem toda violência é criminalizada. Para Vera Andrade,

a seletividade penal 

pode ser formulada nos seguintes termos: todas as pessoas, de todos os estratos

sociais, faixas etárias e gêneros, ou seja, todos nós (e não uma minoria perigosa

da  sociedade)  praticamos  frequentemente,  fatos definidos como  crimes,

contravenções  ou infrações administrativas  e  somos,  por  outro  lado,  vítimas

dessas práticas (o que muda é a especificidade das condutas).  Assim, tanto a

criminalidade  quanto  a vitimação são  majoritárias  e ubíquas (todos nós somos

criminosos e vítimas) percepção heurística para um senso comum acostumado a

olhar a criminalidade como um problema externo (do outro, outsiders), a manter

com ela uma relação de exterioridade e, portanto, a se autoimunizar (ANDRADE,

2012: 138).

Para qual fim servem as prisões? Qual o interesse em reduzir a maioridade penal

quando efetivamente a pena não reduz as taxas reincidência nem as de criminalidade?

Com o desmonte do Estado de Bem-estar Social e a vertiginosa taxa de encarceramento,

parece que a pena carrega muito mais um sentido retributivo, quase de vingança pelo

crime cometido, do que o sentido da ressocialização social dos criminosos. 

Fugindo  do  argumento  dos  “marginais  disfarçados  de  menores”,  não  são  os

adolescentes que mais matam, mas são eles as maiores vítimas de violência fatal.  O

Mapa do Encarceramento: Os Jovens do Brasil elenca o homicídio como a principal causa

de morte de jovens entre 15 e 29 anos no Brasil, principalmente entre jovens negros do

sexo masculino, moradores das periferias4. Ainda que eventualmente crimes cometidos

por adolescentes choquem a opinião pública, na realidade, uma parcela muito pequena

deles  comete  crimes  violentos.  Em maio  de  2015,  a  ONU (Organização das Nações

Unidas)  soltou  nota  expondo  preocupação  com a  tramitação  da  PEC da  redução  da

maioridade penal no Brasil, argumentando que 

dados oficiais mostram que, dos 21 milhões de adolescentes que vivem no Brasil,

apenas 0,013% cometeu atos contra a vida. Os adolescentes são muito mais víti-

mas do que autores de violência. Estatísticas mostram que a população adoles-

TURNO-REDUCAO-DA-MAIORIDADE-PENAL-EM-CRIMES-HEDIONDOS.html.  Acessado  em  20  de
outubro de 2015.

4 Os  dados  podem  ser  conferidos  em  http://www.pnud.org.br/arquivos/encarceramento_WEB.pdf.
Acessado em 20 de outubro de 2015.

http://www.pnud.org.br/arquivos/encarceramento_WEB.pdf
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/POLITICA/491507-CAMARA-APROVA-EM-1-TURNO-REDUCAO-DA-MAIORIDADE-PENAL-EM-CRIMES-HEDIONDOS.html


cente e jovem, especialmente a negra e pobre, está sendo assassinada de forma

sistemática no País. Essa situação coloca o Brasil em segundo lugar no mundo

em número absoluto de homicídios de adolescentes, atrás da Nigéria2. Os homicí-

dios já são a causa de 36,5% das mortes de adolescentes por causas não natu-

rais, enquanto, para a população em geral, esse tipo de morte representa 4,8% do

total. 

A conclusão, com base nesta situação, a que chegou a ONU foi que 

se as infrações cometidas por adolescentes e jovens forem tratadas exclusivamen-

te como uma questão de segurança pública e não como um indicador de restrição

de acesso a direitos fundamentais, a cidadania e a justiça, o problema da violência

no Brasil poderá ser agravado, com graves consequências no presente e futuro.

(...)  Há inúmeras evidências de que as raízes da criminalidade grave na adoles-

cência e juventude no Brasil se desenvolvem a partir de situações anteriores de

violência e negligência social. Essas situações são muitas vezes agravadas pela

ausência do apoio às famílias e pela falta de acesso destas aos benefícios das po-

líticas públicas de educação, trabalho e emprego, saúde, habitação, assistência

social, lazer, cultura, cidadania e acesso à justiça, que, potencialmente, deveriam

estar disponíveis a todo e qualquer cidadão, em todas as fases do ciclo de vida.

Um ponto fundamental neste debate é que, além de infringir cláusula pétrea5 do

nosso ordenamento jurídico, a PEC 171/93 também representa retrocesso em relação ao

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), a legislação específica referente às políticas

de infância e adolescência. Uma pesquisa realizada pela ONU estudou a legislação de 57

países e apontou que apenas 17% delas estabelecem idade penal inferior a 18 anos6.

O ECA é considerado um marco do nosso ordenamento jurídico. Foi promulgado

em 1990, resultado da ação coletiva de movimentos sociais que defendiam o acesso a

direitos  como  meio  de  tratar  a  situação  social  das  crianças  e  adolescentes.  Com  o

estatuto,  a  previsão  contida  no  art.  227 da Constituição  Federal,  de  que  é  dever  da

sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem direito à vida,

saúde,  alimentação,  educação,  lazer,  profissionalização,  cultura,  dignidade,  respeito,

liberdade e convivência familiar e comunitária, foi regulamentada e se alinhou à agenda

democrática de garantia de direitos fundamentais. Esta legislação finalmente reconheceu

crianças e adolescentes como sujeitos de direito, garantindo-lhes direitos fundamentais

5 Trata-se de dispositivo constitucional imutável, que não poderá ser objeto de deliberação de proposta de
emenda. De acordo com o artigo 60, §4º, da Constituição Federal, "não será objeto de deliberação a
proposta de emenda tendente a abolir: I  -  a forma federativa de Estado; II  -  o voto  direto,  secreto,
universal e periódico; III - a separação dos Poderes; IV - os direitos e garantias individuais".

6 A pesquisa pode ser  acessada em  https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-
Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html.  Acessado  em  20  de
outubro de 2015.

https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html
https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/United-Nations-Surveys-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html


inerentes à pessoa humanas e proteção integral do Estado.

Para  o  sistema  de  justiça  juvenil,  o  ECA  também  previu  mudanças.

Reconhecendo os adolescentes que cometeram atos infracionais como sujeitos de direito,

garantiu-lhes o acesso ao devido processo legal, bem como a um conjunto de medidas

socioeducativas  que são  aplicadas  de  acordo  com a gravidade  do ato  cometido  e  a

limitação  da  internação  do  adolescente  em  alguns  casos  excepcionais  e  por  breve

período de tempo.

Assim, o argumento de que os adolescentes que cometem atos infracionais ficam

impunes é desconstruído. A lei existe, é precisa ser cumprida e não tornada mais rígida e

punitiva. As medidas socioeducativas podem ser se advertência, obrigação de reparar o

dano,  prestação  de  serviços  à  comunidade,  liberdade  assistida,  semiliberdade  e

internação.  A partir  dos 12 anos,  o adolescente é responsabilizado pelo ato cometido

contra a lei, mas na medida de sua maturidade psíquica, as circunstâncias do fato e a

gravidade da infração. 

No  mesmo  sentido,  além  da  desnecessidade  de  tornar  mais  punitiva  esta

legislação, é necessário adequá-la à realidade social de seus destinatários. Ainda que o

ECA tenha passado a tratar da privação de liberdade como medida de última instância, de

caráter  excepcional  e  de  máxima realidade,  a  realidade  brasileira  é  outra.  Conforme

aponta Amaral, 

Normativamente, a medida socioeducativa tem finalidade pedagógica, porém, não

é  essa  a  sua  natureza  que  é  responsabilizatória.  Aliás,  a  natureza  do  objeto

representa seu elemento essencial, é o ser em sentido material e não se confunde

com a instrumentalidade (finalidade) dele, de modo que o efeito produzido pela

medida socioeducativa é idêntico ao efeito produzido pela pena criminal aplicável

ao adulto.  Então,  “Se é idêntico o efeito,  também é idêntico o significado” .  A

percepção  das  medidas  socioeducativas  depende  desta  separação  (KONZEN,

2005,  p.  21).  A natureza,  é  portanto,  penal.  E,  em sendo penal,  é  indiscutível

reconhecer o caráter seletivo de sua atuação, uma vez que os adolescentes de

classes  sociais  mais  baixas  com  histórico  de  desvantagens  econômicas

(CONSELHO  NACIONAL  DE  JUSTIÇA,  2015;  MALLART,  2014;  MACHADO,

2014), são mais punidos do que os adolescentes de classes mais avantajadas, de

modo que se protege aqueles que têm mais chances de socialização; e é injusto e

viola a dignidade daqueles que já a tem e têm menos chance de socialização

(COUSO, 2006) (AMARAL, 2015: 4).

É um paradoxo:  a  população  mais  marginalizada,  que  justamente  precisa  da

atuação protetiva do Estado, é a vítima do sistema punitivo. Este debate envolve algumas

complexidades. Para apontarmos algumas, podemos falar em como a escolha da medida

socioeducativa  para  cada  caso  é  muito  discricionária,  já  que  não  existem  critérios



objetivos para definir a medida pertinentes para cada situação. Também nos deparamos

com o fato de que o conceito de socioeducação traz a ideia de uma educação voltada

para  a  sociedade,  de  formação  de  sujeitos  sociais  que  irão  apreender  formas  de

sociabilidade a partir de uma educação que lhes devolva a dignidade (AMARAL, 2015).

  

IV – As pivetas do Brasil

Como já discutido, a relação de crime e juventude traz o imaginário popular de

meninos. Afinal, o masculino constitui a quase totalidade da população atrás das grades:

93,52%. Por  desigualdades sociais  e  raciais,  o perfil  das mulheres presas é igual  ao

masculino; no entanto, para elas, há outro fator: o gênero. O discurso patriarcal domina o

sistema carcerário, que foi desenvolvido para e por homens. A estrutura física e humana

do cárcere não está preparada para receber mulheres.

O trombadinha,  delinquente,  marginal,  pivete no sinaleiro são alguns dos nomes

que compõem esse imaginário e denunciam tanto a falta de preparo da nossa sociedade

em tratar crianças e adolescentes enquanto tais, como a imediata lembrança dos meninos

no mundo no crime, e somente eles. No entanto, obviamente o crime pode ser – e é –

praticado por  todos e todas.  A pequena taxa de meninas e mulheres que hoje estão

privadas  de  liberdade  já  traz  uma  preocupação  enorme  quando  entendemos  que  as

unidades prisionais de adolescentes e adultos perpetuam um sistema de morte no qual as

mulheres pagam duplamente: por seu crime e por ser mulher.

O número de pesquisas que investigam a delinquência feminina e as condições

específicas a que estão sujeitas as mulheres presas ainda são poucas e tímidas. Para

Silva, 

Isso  se  deve,  em  parte,  à  insignificância  numérica  da  população  carcerária

feminina em relação à masculina, mas, principalmente, à divisão social dos papeis

entre  os  gêneros.  Nesse  contexto,  embora  se  acredite  que  o  fenômeno  da

criminalidade  deveria  ser  tratado  indistintamente,  por  não  ser  algo  peculiar  à

natureza  de  um ou  outro  sexo,  na  prática,  existem distorções  decorrentes  da

hierarquia  sexual  que  estrutura  a  sociedade,  o  que  faz necessário  um estudo

especial  dedicado  às  particularidades femininas.  Em outras  palavras,  não  é  a

condição biológica de ser mulher que produz diferenciações em relação ao crime,

mas, antes, as condições sociais de discriminação a que estão sujeitas. Assim, as

incursões sobre o tema do encarceramento feminino levam necessariamente a

uma reflexão sobre as implicações que envolvem a condição de ser mulher na

sociedade contemporânea, afinal, trata-se de um grupo de pessoas sujeito a uma

contingência  especial  de  exclusão.  Neste  esteio,  o  estudo  sobre  a  noção  de

gênero  e  a  pesquisa  histórica  acerca  da  condição  feminina  são  pressupostos



imprescindíveis, na medida em que oferecem elementos teóricos necessários à

compreensão da situação peculiar da mulher aprisionada (SILVA, 2013: 12).

Diante de tais constatações, podemos nos perguntar se as estatísticas da crimi -

nalidade feminina espelham a realidade e os homens realmente cometem mais crimes,

ou se o Estado destinaria um tratamento mais frouxo às adolescentes e mulheres que já

se encontram em uma posição de inferioridade. Da mesma forma, qual seria o sentido

do significante aumento da população prisional feminina? A resposta destas indagações

é complexa, uma vez que o fenômeno da criminalidade feminina é composto por diver -

sos fatores complexos, destacando-se os séculos de discriminação que estigmatizam o

passado e o presente da mulher (SILVA, 2013).

O nosso objetivo, no entanto, é tratar da experiência das adolescentes em confli -

to com a lei sujeitas a medidas socioeducativas. 

Com perfil semelhante ao do homem preso, a mulher presa no Brasil hoje é a

negra, pobre, jovem e com baixa ou nenhuma escolaridade. Além disso, o fator de maior

peso em sua experiência carcerária parece ser o discurso patriarcal e machista que per -

meia todo o encarceramento feminino.  Enquanto mulheres,  elas possuam sua forma

própria de linguagem e de expressão e o sistema carcerário foi construído por e para

homens. É essencial destacarmos que, durante muito tempo, os presídios eram mistos,

sendo que as mulheres presas eram colocadas em locais improvisados nas penitenciá-

rias masculinas. Foi somente na década de 1940, com a nova legislação penal, que a

separação entre homens e mulheres presos foi efetivada (SILVA, 2013). 

Predomina  a  ideia  moralizadora  que  se  sustenta  na  incredulidade  de  uma

mulher ou menina conseguir  cometer um crime. De acordo com relatos do padre Julio

Lancellotti, membro da Pastoral do Menor da Arquidiocese de São Paulo e Vigário Epis-

copal do povo de rua, 

É comum ouvir pelos corredores [da Fundação Casa, em São Paulo] comentá-

rios como ‘é mais fácil educar meninos do que meninas’, sem falar da relação

feita entre delinquência e prostituição. É uma visão muito moralista, que vem da

própria Justiça brasileira e se estende a toda a sociedade. Como uma menina

pôde fazer isso?7

7 A entrevista pode ser conferida em  http://www.revistaforum.com.br/blog/2015/05/as-piveta-reflexos-da-
pec-171-para-as-adolescentes-brasileiras/. Acessado em 20 de outubro de 2015.

http://www.revistaforum.com.br/blog/2015/05/as-piveta-reflexos-da-pec-171-para-as-adolescentes-brasileiras/
http://www.revistaforum.com.br/blog/2015/05/as-piveta-reflexos-da-pec-171-para-as-adolescentes-brasileiras/


Além da seletividade racista e elitista, que associa pobreza à marginalidade e

criminalidade, a masculinização do sistema carcerário, inserido numa lógica patriarcal

social maior, prejudica ainda mais a figura da mulher e da menina no imaginário popular.

Afinal, como uma menina pode fazer isso? Ainda que a taxa de adolescentes do

sexo feminino seja muito pequeno em comparação com o sexo masculino, vimos que

estes índices estão aumentando. Este fenômeno pode ser explicado, em parte, pela pró-

pria divisão sexual dos papéis sociais, em que inúmeras esposas, mães, companheiras

e avós assumem a culpa do crime no lugar de homens para proteger o lar, principalmen-

te no tocante aos crimes envolvendo o tráfico de drogas (SILVA, 2013).

Por outro lado, como colocado por Andrade (2012), as mulheres têm se tornado

mais vulneráveis à seletividade do sistema penal na medida em que começam a partici -

par, cada vez mais, da esfera pública, exercendo papéis antes tidos como masculinos,

com destaque para o mercado informal de trabalho e para as mulheres jovens pobres e

negras. 

A criminalização  patrimonial  feminina  (pelas  mesmas  condutas  que  os  (seus)

homens são criminalizados (furto, roubo, estelionato e, nuclearmente, ao que tudo

indica, tráfico de drogas)  está elevando progressivamente a representatividade

das  mulheres  (e,  com  elas,  partos  e  crianças)  na  clientela  prisional,  o  que

certamente  tem implicações para  a  identidade  androcêntrica  do  sistema  penal

(ANDRADE, 2012: 145)

Uma pesquisa realizada pela Open Society na América Latina concluiu  que a

prisão das mulheres está vinculada à pobreza:

A maioria foi acusada de delitos leves e se encontra em situação de miséria, mar-

ginalidade e sofrendo abusos. Há um importante crescimento de mulheres chefes

de família,  responsáveis  pelos  filhos  e,  eventualmente,  irmãos  ou  irmãs  e

pais. Elas  dificilmente  podem pagar  um advogado ou a fiança  e,  portanto,  co-

rrem maior risco de permanecer mais tempo em prisão preventiva8.

A criminalidade patrimonial, perseguida pelo Sistema de Justiça Criminal, começa

a englobar cada vez mais as mulheres negras e pobres, geralmente chefes de família,

mães solteiras, ou com maridos e companheiros já presos, em condições de exclusão só-

cio racial, que não atende às necessidades do capital (ANDRADE, 2013). Os números de

adolescentes e mulheres presas aumenta, mas o sistema não se prepara para recebe-las.

8 Disponível em https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/open-society-justice-initiative. 
Acessado em 20 de outubro de 2015.

https://www.opensocietyfoundations.org/about/programs/open-society-justice-initiative


Segundo Silva, as mulheres encarceradas acabam tendo seus laços familiares e

sociais rompidos, o que só aumenta sua situação de abandono e vulnerabilidade.

O maior drama sofrido pela presidiária diz respeito ao rompimento dos vínculos so-

ciais e familiares, sobretudo em relação aos filhos. Muitas delas são praticamente

abandonadas pela família. Visitas, às vezes frequentes no início, vão aos poucos

rareando até serem definitivamente interrompidas. Muito comuns são os casos em

que a família custeia inicialmente os honorários do advogado e, após algum tem-

po, interrompe o pagamento deixando as mulheres entregues a sua própria sorte

(SILVA, 2013: 86).

São inúmeras as notícias de descaso com a população carcerária feminina: ca-

sos de superlotação; mulheres grávidas obrigadas a passar os últimos meses de gravi -

dez encarceradas; tantas outras que dão à luz algemadas; ou na própria cela; perda da

custódia dos filhos; vítimas de assédio sexual; mulheres trans encarceradas em presí-

dios masculinos9. A questão da saúde e higiene das mulheres é muito precarizada. Em

todo o sistema penitenciário feminino brasileiro, há apenas 16 médicos ginecologistas para

atender mais de milhares de mulheres10. Ainda, há notícia de presas que são obrigadas a usar

miolos de pão no lugar de absorventes íntimos11. 

Ainda que boa parte desta discussão tenha se baseado na população feminina

prisional, as adolescentes sujeitas à internação por medidas socioeducativas não se en-

contram em uma realidade muito diferente. O termo internação figura como mero eufe-

mismo nesta situação, já que, como vimos, o seu fim também é penal e não educativo.

As violações de direitos do sistema carcerário são reproduzidas no sistema juvenil.

Em sua pesquisa de campo em um Centro de Atendimento Socioeducativo de

Pernambuco, Amaral averiguou que a medida socioeducativa é punitiva e também se-

gue a lógica do Sistema de Justiça Criminal do controle social perverso. Relata que, nas

audiências criminais, as adolescentes estavam sempre algemadas e escoltadas, como

se fosse esperado delas um comportamento altamente violento e descontrolado. Tam-

bém percebeu que a esmagadora decisão dos juízes não se voltava à gravidade do ato

infracional cometido, mas sim à justificativa da necessidade da medida. Sobre o dia a

dia das meninas internadas, notou que o elemento de maior importância era o relatório

confeccionado pelos técnicos que deve ser enviado aos juízes para reavaliação da me-

9 Algumas  destes  relatos  estão  disponíveis  em  http://blogueirasfeministas.com/2013/02/mulheres-e-
prisao/. Acessado em 20 de outubro de 2015.

10 Os  dados  podem  ser  conferidos  em  http://www.pnud.org.br/arquivos/encarceramento_WEB.pdf.
Acessado em 20 de outubro de 2015.

11 Disponível  em  http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2013/01/presas-em-colina-sp-usam-
miolo-de-pao-como-absorvente-diz-defensoria.html. Acessado em 20 de outubro de 2015.

http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2013/01/presas-em-colina-sp-usam-miolo-de-pao-como-absorvente-diz-defensoria.html
http://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2013/01/presas-em-colina-sp-usam-miolo-de-pao-como-absorvente-diz-defensoria.html
http://www.pnud.org.br/arquivos/encarceramento_WEB.pdf
http://blogueirasfeministas.com/2013/02/mulheres-e-prisao/
http://blogueirasfeministas.com/2013/02/mulheres-e-prisao/


dida e da situação. Os juízes mantinham determinadas expectativas e um discurso insti -

tucional irreais, que dizem mais respeito ao imaginário seletivo que eles têm do que às

realidades das meninas internadas. As atividades ofertadas como forma de ressociali -

zação bem como as atitudes esperadas das meninas eram muito feminilizadas (AMA-

RAL, 2015). 

Conclusão

Buscamos demonstrar de que forma a dominação patriarcal sobre as mulheres interfere

no imaginário popular da mulher criminosa e na marginalização feminina dentro da seleti-

vidade do sistema penal. Uma dupla seletividade: pelo crime e por ser mulher. O direito

penal, dentro da lógica do controle social perverso, reproduz a hierarquia sexual no trata-

mento conferido à mulher. Isto se reflete tanto na seleção criminalizante, quanto na vitimi-

zante. Nas palavras de Silva, 

verifica-se uma tentativa de manter a mulher afastada do espaço público do crime,

afinal, associar a categoria feminina à execução penal seria evidenciar o seu pro-

cesso de invasão num universo tipicamente masculino. A criminosa é a grande

transgressora, na medida em que desafia duas ordens estruturantes da sociedade:

a do capital e a do patriarcado, afastando-se dos papeis domésticos que lhes são

atribuídos como naturais (SILVA, 2013: 108). 

A  adolescente  internada  em  um  sistema  socioeducativo  não  está  sendo

ressocializada para a vida comunitária, não está recebendo uma educação humana com

devolução de sua dignidade e garantia  de seus direitos.  Ela recebe um estigma que

marcará  de  forma  indelével  sua  subjetividade,  mas  também  concretamente  suas

condições sociais e econômicas,  pois  as medidas socioeducativas,  da forma que são

aplicadas hoje, desqualificam a vida dentro das unidades e também dentro do futuro das

internadas.  Quando se opera com a lógica do controle social  perverso,  que aciona o

direito penal em primeiro lugar, e não como último recurso, as vidas encarceradas perdem

seu  valor,  são  desumanizadas.  As  meninas  internadas  já  fazem  parte  da  população

carcerária. 

Concluímos que a  redução da maioridade penal  não irá  diminuir  as  taxas de

criminalidade  e  de  reincidência,  já  que  violência,  crime  e  juventude  não  são  fatores

indissociáveis. Caso seja aprovada, irá fazer com que cresçam a população carcerária, a

superpopulação das prisões, aumentar a seletividade penal, marginalizando ainda mais

as  classes  já  vulneráveis.  As  crianças  e  adolescentes  precisam  ser  tratadas  como

crianças  e  adolescentes,  não  como  potenciais  criminosos  inimigos  do  Estado.



Especialmente no caso das meninas, é preciso quebrar o ciclo de dominação masculina

para que elas não continuem sendo duplamente culpabilizadas e criminalizadas. 
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