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Resumo: Este artigo aborda os rebatimentos da expansão do Estado Penal para a classe 
dominada; bem como a relação do Serviço Social com o campo sociojurídico, com vistas a 
elucidar o recorte classista que o suposto Estado de Direito (Penal) carrega, desde sua 
origem e as repercussões disso no trabalho do (a) assistente social. Como metodologia 
utilizamos a pesquisa bibliográfica, realizada através de leituras criticas e sistemáticas das 
obras relacionadas ao presente tema. Ao final, concluímos que mediante o discurso de 
garantir direitos, tem- se processado a criminalização da pobreza, a militarização da vida 
cotidiana, e a desuniversalização dos direitos. 

Palavras- chave: Estado penal; Serviço Social; Criminalização da pobreza.  

Abstract: This article discusses the repercussions of the expansion of the penal state for the 
dominated class; and the relationship of social work with sociojurídico field, with a view to 
elucidate the class cut the supposed rule of law (Criminal) loads from its origin and the 
impact that the work of (a) social worker. The methodology we use the literature search, 
conducted through reviews and systematic readings of the works related to this theme. At the 
end, we concluded that by the speech of securing rights, it has been processed the 
criminalization of poverty, the militarization of everyday life, and the desuniversalização 
rights. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A violência, o consumo e a venda de drogas, os homicídios, os assaltos, etc., estão fora 

de controle, é o fim dos tempos e o começo de uma nova forma de configuração estatal, em 

que as políticas sociais já não podem atuar sozinhas sobre as refrações da questão social, 

sendo necessário, portanto, um regime de segurança mais severo do que nunca, a fim de 

controlar os ânimos e manter a harmonia social.  

De acordo com essa realidade, o presente trabalho estrutura- se nos seguintes eixos: 

Estado de Direito e controle social, onde discutiu- se a concepção de Estado nos clássicos, 

e suas funções regulatórias; o Estado de Bem- estar social e o Estado Penal, onde 

contextualizamos a expansão deste último; Estado Penal no Brasil, tópico em que 



atentamos para as particularidades da penalização em território brasileiro; e por fim a 

relação do Serviço Social com o sócio- jurídico, em que procuramos mostrar as contradições 

presentes neste campo de atuação profissional.  

Para materializarmos os esforços aqui despendidos utilizamos a pesquisa de cunho 

bibliográfico, por meio das leituras críticas e sistemáticas de obras concernentes ao tema 

aqui pesquisado.  

Com a finalização deste estudo, percebemos que a penalização, o disciplinamento, a 

repressão, e a criminalização da pobreza típicas do Estado Penal que tem vestido a 

carapuça de Estado Democrático de Direito, direcionam- se a uma determinada classe 

privada dos meios de produção, e do poder político, que sofre exploração, dominação, e 

opressão de outra classe detentora desses meios, e que está à frente do processo de 

expansão do Estado Policial, que na verdade não protege, mas desmonta os direitos 

sociais, garantidos constitucionalmente.  

 

2. ESTADO DE DIREITO E CONTROLE SOCIAL 

 

O Estado de direito nasce justamente no momento em que o homem decide conviver 

em sociedade. Tal sociedade erige o Direito para pôr termo nas relações sociais de 

convivência supostamente harmoniosa entre os pares da formação social que aceitam como 

legítimo tanto o poder que cria as normas quanto validas e aceitáveis os conteúdos que dão 

corpo a estrutura jurídica em que irão viver, pois do contrário não teria possibilidade a 

subversão política.  

Os autores clássicos do jus naturalismo entendem o direito como uma necessidade 

para que haja manutenção de uma sociedade. Tomas Hobbes, em seu livro Leviathan 

(1651), mostra que o homem no estado de natureza, têm nos apetites e nas aversões a 

determinação de suas ações voluntárias e para o medo da violência e da guerra, impõe-se a 

renúncia à liberdade individual em favor de um soberano, do monarca absoluto que imporia 

o “deve fazer” (Estado de direito). A sujeição seria uma opção racional no sentido dos 

homens refrearem suas paixões, num contexto em que o “homem é o lobo do homem”.  

John Locke parte do pressuposto que os homens primeiro estavam em estado de 

natureza e viviam em plena liberdade e igualdade entre si, esse direito natural é o que os 

proíbe de roubar ou destruir a vida, a liberdade e a propriedade de outros. Nesse estado os 



homens eram livres, independentes e eram apenas governados pela razão. Aqui, embora o 

homem tenha muitos direitos, o gozo deles é precário, e sempre exposto à insegurança da 

propriedade, o que faz com que ele queira abandonar tal condição. Nesta situação falta 

autoridade para manter uma sentença quando ela é justa, assim como para impor a devida 

execução. Ao incorporar-se em uma sociedade civil, ele renuncia ao poder de fazer o que 

julga adequado e deixa a sociedade regulamentá-lo através das leis. Já Jean-Jacques 

Rousseau em sua obra Contrato Social (1762) acredita que o homem em seu estado de 

natureza é naturalmente bom e que a sociedade civil se corrompeu pela propriedade 

gerando a desigualdade entre os pares e que tal desigualdade é a gênese do mal na 

sociedade e o que possui bens pela sua ganância defenderia seus próprios interesses e não 

o bem comum. Como solução Rousseau propôs um Estado de Direito fundamentado na 

vontade geral onde se promoveria o bem geral da sociedade civil. 

Em uma compreensão mais atual acerca do papel do Estado de direito e suas 

funcionalidades temos a contribuição de Carlos Simões: 

[...] a instituição do Estado de direito significa a garantia dos direitos fundamentais 
das pessoas, tratadas humanamente (daí a redundância de pessoas humanas) na 
base de um regime legal de garantias constitucionais, contra o arbítrio público ou 
privado, configuradoras de um novo status jurídico das pessoas, assim instituídas 
como cidadãs, de modo que nem o Poder Público nem, muito menos, os poderes 
privados possam invadir a esfera individual. Corresponde à primeira geração dos 
direitos humanos [...] (SIMÕES, 2011, p. 92).  

Para além das reflexões dos clássicos, o Estado de Direito é um instrumento real de 

regulação social que estabelece como pedra fundamental a imposição dos liames por onde 

o cidadão deve se conduzir nas relações sociais. O sociólogo francês Pierre Bourdieu 

entende que a existência da sociedade é dependente do Direito: 

A sociedade sem o Direito não resistiria, seria anárquica, teria o seu fim. O Direito é 
a grande coluna que sustenta a sociedade. Criado pelo o homem para corrigir a sua 
imperfeição, o direito representa um grande esforço, para adaptar o mundo exterior 
às suas necessidades de vida (BOURDIEU, 2007, p.14-15). 

Conjectura-se que os indivíduos, uma determinada organização civil, ao constituir o 

Direito como instrumento de controle de comportamento, com a finalidade de manter uma 

determinada estrutura social e rede de relações, criam do mesmo modo normas jurídicas 

que estão ligadas e são reflexos destes agentes sociais, porém estas mesmas normas 

jurídicas são construídas, de forma homogenia, como discurso voltado para os operadores 

do direito, um sistema fechado de modo que o Direito se fosse compreender em seus 

princípios e/ou nos seus próprios termos. Bourdieu explica essa abordagem: 

A ciência jurídica tal como concebem os juristas e, sobretudo, os historiadores do 
direito, que identificam a história do direito com a história do desenvolvimento interno 
dos seus conceitos e dos seus métodos, apreende o direito como um sistema 
fechado e autônomo, cujo desenvolvimento só pode ser compreendido segundo a 
sua dinâmica interna (BOURDIEU, 2007, p. 209). 

O Direito se processa e se constitui historicamente como campo que limita a 

participação dos indivíduos da sociedade pela dificuldade de interpretação das normas 



jurídicas e pela ineficiência da busca pela validação das regras. Nesse sentido pode- se 

afirmar que há um distanciamento entre a construção da norma e seus destinatários. Uma 

possibilidade de explicação seria a de conferir ao Direito um aspecto de impessoalidade, 

neutralidade e abstração que só se cristalizasse através de seus operadores técnicos. Mais 

uma vez Bourdieu contribui para o entendimento: 

Esta retórica da autonomia, da neutralidade e da universalidade, que pode ser o 
princípio de uma autonomia real dos pensamentos e das práticas, está longe de ser 
uma simples máscara ideológica. Ela é a própria expressão de todo o funcionamento 
do campo jurídico e, em especial, do trabalho de racionalização [...] que o sistema 
das normas jurídicas está continuamente sujeito, e isto há séculos (BOURDIEU, 
2007, p. 216).  

E mais: 

O campo judicial é o espaço social organizado no qual e pelo qual se opera a 
transmutação de um conflicto directo entre partes directamente interessadas no 
debate juridicamente regulado entre profissionais que actuam por procuração e que 
têm de comum o conhecer e o reconhecer da regra do jogo jurídico, quer dizer, as 
leis escritas e não escritas do campo- mesmo quando se trata daquelas que é 
preciso conhecer para vencer a letra da lei [...] (BOURDIEU, 2007, p. 229). 

 Dessa forma o Direito se torna um campo místico no qual a aquilo que a inteligência 

humana (do homem comum) tem dificuldade em  entender e explicar, um tecido de 

doutrinas de portas fechadas que guardam segredos que só podem ser desmistificados por 

juristas que dão sentido e validade para efetivação do direito ao cidadão comum. 

 

3. ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL E ESTADO PENAL 

 

Com o surgimento do Estado centrado no modelo capitalista, as divergências sociais 

eclodem principalmente nos centros urbanizados onde se concentravam as grandes massas 

de retirantes do campo e desempregados da indústria. Na mesma medida que cresce a 

questão social (que se desdobra em suas múltiplas expressões, entre elas a pobreza e a 

violência), cresce a concentração de riqueza nas mãos da burguesia que emerge no sistema 

econômico que se retroalimenta.  Mas o capital teve seu grande golpe na denominada crise 

de 29 onde as estruturas do modelo econômico foram abaladas gerando ainda mais 

pobreza, miséria violência etc. O estado de crise na nova sociedade capitalista foi agudizado 

pelas duas Guerras Mundiais e o Estado se viu convicto sobre a necessidade de regulação 

estatal para seu enfrentamento.  

O chamado consenso pós-guerra promoveu o consenso entre as classes que em 

aliança estabeleceram acordos e compromissos que viabilizou a aprovação de diversas 



legislações sociais e a expansão da política de Estado conhecida como Welfare State ou 

Estado de Bem Estar Social (BERHING; BOSCHETTI, 2006). 

Conforme exposto o Estado se estabelece como protetor e regulador do bem 

comum. No Estado de Bem Estar Social a sua função é exatamente garantir a diminuição da 

desigualdade econômica, prestando os serviços fundamentais a sociedade que estava 

mergulhada no mar das expressões da questão social. Em outros termos, de acordo com 

Berhing e Boschetti esse Estado de bem estar social tem fator decisivo nas regulações 

sociais e econômicas (BERHING; BOSCHETTI, 2006). 

Mas, o Estado de bem estar Social também teve seu momento de crise econômica 

(1969-1973), (BERHING; BOSCHETTI, 2006) e foi minado pela expansão do ideário 

neoliberal que dava novas funcionalidades ao Estado: de não intervenção na economia de 

mercado; contenção dos gastos sociais e manutenção de uma taxa natural de 

desempregados. Esse cenário agravou ainda mais as condições de vida da população 

pauperizada, o que se traduziu em mais pobreza, miséria, fome, aumento da violência e, 

consequentemente penalização da grande massa que padecia a margem dos direitos 

sociais. 

O conceito de Estado penal foi criado pelo sociólogo francês Loïc Wacquant, que 

significa a hipertrofia do Estado Penal em detrimento do Estado social, ou seja, frente à crise 

do capitalismo no período neoliberal, há um aumento exacerbado de disciplinamento da 

classe vitimada na crise, através da culpabilização do indivíduo por meio de um aparato 

policial e jurídico. Para tal compreensão Eilsa Brisola reflete sobre a postulação de 

Wacquant:  

Para o autor, no período citado, as classes dominantes se ‘convertem’ à ideologia 
neoliberal, pressionando por transformações no âmbito do Estado às quais 
expressam a ‘remoção do Estado econômico, o desmantelamento do Estado social 
e o fortalecimento do Estado penal’, ou seja, em tempos neoliberais há a 
exacerbação de um “Estado darwinista que transforma a competição em fetiche e 
celebra a irresponsabilidade individual (cuja contrapartida é a irresponsabilidade 
social), recolhendo-se às suas funções soberanas de ‘lei e ordem”, elas mesmas 
hipertrofiadas’ (BRISOLA, 2012, p. 30, apud WACQUANT, 2008, p. 96 e 97).  

Vemos que o Estado penal se desvirtua do caminho do bem comum para, em nome 

de uma suposta “ordem social”, um Estado que se monta juridicamente e militarmente para 

reprimir a pobreza. Tal aparato estatal é acompanhado pelo desmantelamento dos direitos 

sociais como a saúde, educação, emprego etc. O surgimento do Estado penal em 

substituição ao Estado social é uma manobra política e econômica própria do sistema 

capitalista, porque o Estado Social ou de Direito não tem possibilidade de conter os efeitos 

da crise econômica, e das várias expressões da questão social que está presente no 

cotidiano da maior parte da sociedade. 

 



4. ESTADO PENAL NO BRASIL 

 

O Brasil (apesar de não chegar ao estado de bem estar social) foi signatário do 

modelo econômico neoliberal com sua “contra reforma” (BERHING; BOSCHETTI, 2006) 

pautada fortemente na política de privatização do público e principalmente na supressão dos 

direitos sociais. Desta forma o Estado brasileiro é omisso na garantia de direitos e na 

criação de políticas sociais que amenizem as expressões da questão social. Essas 

expressões aumentam e tornam-se cada vez mais complexas e estão no cerne da vida da 

população brasileira. O crescimento desordenado dos centros urbanos sem saneamento 

básico, saúde e educação e infraestrutura; as altas taxas de desemprego; as fortes 

desigualdades econômicas e sociais; os altos índices de violência e o aumento do tráfico de 

drogas são exemplos claros das refrações da questão social no Brasil. 

 Nesse sentido há um forte aumento no aparato jurídico e policial no sentido de 

conter a violência (entenda-se aqui violência como termo que resume os principais crimes: 

de morte, assalto, roubo, tráfico etc.), que ocorre em sua maioria entre os mais pobres 

desempregados e moradores das periferias das grandes cidades. Assim o Estado brasileiro 

passa a ser penal em resposta a um problema que tem na sua raiz a questão da 

propriedade privada e da desigualdade econômica entre um bloco dominante e o bloco 

dominado. 

Faleiros afirma que,  

A relação de poder está presente nos processos econômicos, sociais e políticos em 
diferentes formas de exploração e de dominação e de dominação, configurando 
tanto a hegemonia ou a dominação legitimada do bloco dominante, como contra-
hegemonia ou resistência dos dominados ou excluídos (FALEIROS, 2013, p. 217).   

Entre os processos sociais está o do Direito como forma de regulação dessas 

relações de poder. Aqui aparece claramente que o direito funciona como um instrumento 

que vai além da regulação, mas a regulação de uma classe em detrimento de outra, ou seja, 

dominantes se favorecem do Direito para manter sua posição e os pobres sofrem 

duplamente pelo Direto: porque há limitações sociais e econômicas que os colocam em 

desigualdade na garantia de direitos e por outro lado padecem as penas previstas no Direito 

porque em sua maioria, são por visões reducionistas e moralistas associados a 

periculosidade, e a criminalidade, embora em alguns casos sejam mais suscetíveis a ela.  

Chaui (2010) ao expor sobras dificuldades da democracia no Brasil ou estado 

democrático de direito explica que a sociedade brasileira está dividida em inferiores que 

obedecem e superiores que mandam; e vai além ao elencar outros fatores de desigualdade 



que vigoram em nossa sociedade como machismo, racismo, discriminação e desigualdade 

econômica. Ao fotografar a realidade social contemporânea a autora evidencia as relações 

de julgo desigual onde o Estado, pelo braço da punição, culpa e criminaliza a pobreza. Em 

suas palavras: 

O autoritarismo social e as desigualdades econômicas fazem com que a sociedade 
brasileira esteja polarizada entre as carências das camadas populares e os 
interesses das classes abastadas e dominantes, sem conseguir ultrapassar essas 
carências e interesses e alcançar a esfera dos direitos. Os interesses, porque não se 
transformam em direitos, tornam-se privilégios de alguns, de sorte que a polarização 
social se efetua entre os despossuídos (os carentes) e os privilegiados. [...] a 
democracia é criação e garantia de direitos. Nossa sociedade, polarizada entre a 
carência e o privilégio, não consegue ser democrática, pois não encontra meios para 
isso (CHAUI, 2010, p. 508). 
 

O Brasil tem, na sua constituição histórica, raízes desigualdades profundas 

marcadas pelo processo de formação que foi de terra de colônia de exploração, 

principalmente no período do afloramento do capitalismo que explorou por meio dos 

colonizadores portugueses a riqueza natural bem como contribuiu para a criação de 

profundas desigualdades sociais através do coronelismo e do regime escravocrata o que, 

em suma, desemborcaram na realidade contemporânea de dualidade entre carência dos 

pobres e privilégios das classes abastadas principalmente no que tange a garantia de 

direitos. 

 

5. SERVIÇO SOCIAL NO SOCIOJURÍDICO 

 

Segundo Iamamoto e Carvalho (1998) um dos primeiros campos de atuação 

profissional dos assistentes sociais foi o Juizado de Menores, quando o Rio de Janeiro ainda 

era capital do Brasil. A intervenção profissional nessa instituição se dava no sentido de, 

corrigir e de limpar as cidades, retirando de circulação as crianças, pertencentes às classes 

menos favorecidas, vistas como, “delinquentes”, “marginais” e “perigosas” para a sociedade, 

a fim de manter a “ordem” e a” paz” social. Com essas mesmas motivações de cunho 

corretivo- moralista os (as) assistentes sociais se inseriram em outras instituições como o 

Comissariado de Menores, dentre outros espaços, sobretudo após a aprovação do Código 

de Menores de 1927, de teor fortemente conservador.  

Mas nos anos 70 com o Movimento de Reconceituação que firmou o compromisso 

da categoria com a classe trabalhadora, em virtude da aproximação dos profissionais com a 

teoria social crítica; e com a superação nos anos 90 dos Códigos de Menores 

conservadores pelo Estatuto da Criança e do Adolescente; ocorre uma ampliação dos 



espaços de atuação no sócio- jurídico o que fez com que os profissionais de Serviço Social 

passassem a rever e estudar mais profundamente as práticas desenvolvidas nestes 

espaços.  

Neste sentido, compreender o termo “sócio- jurídico” é de fundamental importância, 

pois o prefixo “sócio” significa que o contexto social passou a ser considerado e trazido para 

o universo jurídico pelo Serviço Social, o qual traz um olhar mais amplo acerca da realidade, 

sob a ótica da totalidade, considerando as contradições que permeiam o cotidiano dos 

sujeitos, que procuram as instituições jurídicas. Já o termo “jurídico”, por si só tem 

demonstrado na prática que serve a manutenção da ordem social vigente, na medida em 

que, desconsidera a dimensão histórica do sujeito, observando apenas juridicamente as 

situações sociais que são atendidas neste âmbito, o que empobrece a intervenção sobre 

tais situações, resultando na negação de direitos e no favorecimento do sistema capitalista, 

ao proteger a propriedade privada e o desenvolvimento da taxa de acumulação.  

 
A dimensão coercitiva do Estado, marca dessas instituições, constrói estruturas e 
culturas organizacionais fortemente hierarquizadas, e que encerram práticas com 
significativo cunho autoritário. ‘Arbitrariedades’ fazem parte da dimensão do ‘árbitro’, 
de quem dispõe de poder legitimado para exercê-lo ‘em nome de ‘bens maiores’: a 
ordem e a justiça. O poder de interferir e decidir sobre a vida das pessoas, de outras 
instituições, de populações ou até mesmo de países, a partir do uso da força física 
ou da lei, confere a tais instituições características extremamente violadoras de 
direitos – mesmo quando o discurso que as legitima é o da garantia dos direitos 
(CFESS, 2014, p.16).  

  O Estado burguês se apropria do Poder Judiciário e o transforma num poderoso 

mecanismo coercitivo que intimida culpabiliza e responsabiliza os sujeitos pelos seus atos, 

vistos como atos isolados da realidade social na qual tais sujeitos estão inseridos. 

Mecanismo este que é acionado quando os direitos são violados ou desrespeitados pelos 

mais pobres, ocorrendo assim, a criminalização da pobreza e a desuniversalização dos 

direitos, mediante ações punitivas e a individualização dos direitos, típicas do 

neoliberalismo. Pois, 

Sempre cabe esclarecer que o sistema penal não serve para proteger nada nem 
ninguém. Leis penais longe estão de evitar a realização de condutas que, por elas 
criminalizadas, são chamadas de crimes. O sistema penal, na realidade, serve tão 
somente para exercitar o enganoso, danoso e doloroso poder punitivo (CEP, 2013, 
p.153). 
 

          O poder punitivo vem se expandindo no atual contexto de crise do capital, o que fica 

cediço quando observamos o processo de “militarização da vida cotidiana” (BARROCO, 

2011, p.209); a qual expressa- se dentre outros aspectos, no novo modelo de policiamento 

do Brasil, por exemplo, onde a ocupação das regiões periféricas, em nome da segurança 

nacional, é responsável por mortes de cidadãos detentores de direitos, e por outras 

arbitrariedades justificadas pelo discurso de manter a segurança da comunidade e do país.  



Vale salientar que, a garantia legal dos direitos não significa a sua aplicação real, ou 

seja, as leis não encerram em si o fim da desigualdade social ou da violência.  

 

É necessário compreender, portanto, que, apesar dos avanços democráticos e da 
organização de inúmeros sujeitos coletivos e suas lutas reivindicando direitos, temos 
que considerar a relação de determinação posta pela totalidade da vida social. As 
respostas dadas aos sujeitos em suas lutas são permeadas por interesses de 
classes. Em cada conjuntura, as conquistas e/ou regressão de direitos resultam de 
embates políticos e, nesse front, os interesses do capital têm prevalecido. Longe de 

negar ou desvalorizar as lutas memoráveis pela realização dos direitos, o que está 
em jogo é a capacidade de o segmento do trabalho construir um projeto político 
emancipatório frente ao capital, ou seja, lutar por direitos, mas ir além dos direitos 
(BEHRING; SANTOS, 2009, p.17).  

Na sociedade do capital, que promove a expansão do Estado Penal temos 

presenciado de forma mascarada o desmonte, a mercantilização, a negação e a 

desuniversalização dos direitos sociais. No caso do Poder Judiciário, percebe- se a 

desuniversalização, no sentido de que o profissional de Serviço Social é muitas vezes 

obrigado a apontar culpados. Com isso, o principio da universalidade é desrespeitado na 

medida em que, “esbarra na desigualdade e nas contradições próprias da realidade 

concreta, marcada pela luta de classes e por inúmeras formas de discriminação, opressão, 

dominação e exploração” (CFESS, 2014, p. 19). É importante ressaltar que tais “culpados”, 

correspondem “coincidentemente”, aos sujeitos pertencentes à classe trabalhadora, que 

sofre os processos de pauperização.  

Com efeito, são esses o alvo primordial de quaisquer intervenções do sistema penal. 
A seleção dos indivíduos que, processados e condenados, vão ser demonizados e 
etiquetados como “criminosos” – assim cumprindo o papel do “outro”, do “mau”, do 
“perigoso” e, agora, do “inimigo” – necessariamente se faz de forma preferencial 
entre os mais vulneráveis, entre os desprovidos de poder, entre os marginalizados, 
entre os pobres (CEP, 2013, p. 41). 

A história da relação do Serviço Social com o judiciário, deixa explicito que a 

dimensão punitiva predominou por muito tempo, em detrimento da dimensão protetiva. 

Embora, esta relação remonte as origens da profissão, na contemporaneidade não temos 

vivenciado uma situação muito diferente da de períodos anteriores, onde apesar de 

reconhecer e proteger os direitos de uma das partes envolvidas, o Judiciário responsabiliza 

civil ou criminalmente a outra. 

Nessa perspectiva, a dimensão técnico-operativa do serviço social não se confunde 
com imposições do jurídico e do normativo abstrato. Essa confusão é empiricamente 
observável no cotidiano do exercício profissional de assistentes sociais. Dessa 
maneira, não cabe a incorporação, no fazer profissional, de verdades jurídicas, 
expressas na ‘forma’ da lei. Mas sim as verdades histórico-ontológicas, que revelem, 
pela totalidade, a realidade determinada socialmente [...] (CFESS, 2014, p. 22).  

Assim sendo, romper com as praticas violadoras de direitos, típicas do Poder 

Judiciário, não é uma tarefa fácil, e exige do profissional um esforço maior no sentido de 

posicionar- se politicamente em consonância com os valores éticos universais previstos no 

projeto ético- político da profissão; bem como articula- se com as entidades organizativas da 



categoria, com outros segmentos profissionais e principalmente com os movimentos sociais 

e populares.   

Pensar o sócio- jurídico como uma esfera representante de determinados interesses 

dominantes, que legitima as desigualdades sociais, tolhendo o desenvolvimento das 

potencialidades humanas mediante a conquista da emancipação humana, é de fundamental 

importância para compreendermos que o olhar ontológico nesta esfera serve para nos 

negarmos a sermos condizentes com as imposições do sistema e reafirmarmos 

cotidianamente o compromisso da categoria com a defesa intransigente dos direitos 

humanos; bem como com a luta por uma nova forma de sociabilidade.       

6. CONCLUSÃO 

 

O Estado penal se vale de instrumentos para sua efetivação. O poder militar – polícia 

e exercito este último por vezes é utilizado quando a polícia é incapaz de conter ou 

combater o crime nas favelas do Rio de Janeiro e mais recentemente usada na copa do 

mundo para conter as manifestações. Outro instrumento que efetiva a ação do Estado penal 

é o ordenamento jurídico. Para refletir sobre o aparato jurídico, de qual o Estado brasileiro 

se vale para repressão da pobreza, fizemos uma busca de quantas leis existem para 

regulação social e o resultado foi surpreendente pois se contar leis federais, estaduais e 

municipais são milhares e várias delas são inconstitucionais e a grande maioria é 

desconhecida por parte de quem interessa.  

É um oceano de leis, códigos, decretos, resoluções, portarias, etc. Para refinar a 

compreensão acerca de lei e penalização fizemos, por meio de ferramenta eletrônica, uma 

busca em algumas leis mais conhecidas do radical “pena” que pode ser usado para: pena, 

penal, penalidade. O resultado foi o seguinte: na Constituição Federal 46 vezes; no Código 

Penal 1061 vezes; no Código de Transito 288 vezes; no Código Eleitoral 156 vezes; no 

Código Civil 103 vezes; no Estatuto da Criança e adolescente 107 vezes; no Estatuto do 

Idoso 37 vezes; na Lei Maria da Penha 16 vezes. É claro que esses números por si só não 

dizem muita coisa, mas se pensar no aparato que o poder do Estado penal tem é um 

arsenal de leis para responsabilizar o indivíduo pelas mazelas sociais.  

Compreender o Estado penal, é entender que se caminha num ciclo vicioso que se 

retroalimenta, pois este Estado penal é decorrente do Estado capitalista que por sua vez é o 

originador da questão social e suas múltiplas refrações. E quem padece os efeitos desse 

ciclo é a massa de pobres e despossuídos, também oriundos da questão social. 



Portanto, a luta pela superação da ordem comandada pelo capital não para na 

garantia dos direitos, pois estes são mais amplos do que as leis, e compreender esta 

amplitude, trazendo a dimensão ontológica do ser social para as analises das refrações da 

questão social, consiste em um dos desafios a serem vencidos pelos profissionais de 

Serviço Social que trabalham em instituições sociojurídicas impregnadas pela racionalidade 

abstrata e fragmentária neoliberal. 
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