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RESUMO 

 

 

CAMARGOS, Pedro de Almeida Pires. Guerra ao Crime Organizado e Política Criminal 

nos Governos FHC e Lula: entre os processos de neoliberalização e as hibridizações da 

guinada punitiva brasileira. 2021. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

 

A pesquisa tem como objeto central as políticas criminais colocadas em curso pelos governos 

de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e os 

discursos governamentais mobilizados em torno das medidas adotadas. A partir disso, procura-

se examinar o papel que a noção aberta e imprecisa de “Crime Organizado” cumpriu na 

elaboração de tais políticas. Por meio de uma investigação qualitativa em documentos, cujos 

resultados foram estudados à luz de metodologias de análise de discurso e de análise de política 

criminal, explora-se a hipótese de que o paradigma de “guerra ao Crime Organizado” emergiu 

no Brasil após o período de redemocratização e, por meio da hibridização com distintas 

racionalidades, foi mobilizado – ainda que de distintas formas – como uma justificativa 

relevante, nos dois governos estudados, para a adoção de medidas de incremento do controle 

social, da vigilância, da militarização da segurança e da repressão no país. Propondo um diálogo 

cruzado entre as concepções foucaultianas e marxistas dos estudos sociológicos sobre os 

mecanismos de punição e sobre o neoliberalismo e analisando, também, a construção global e 

estadunidense da questão do “Crime Organizado” como um problema de governo, a pesquisa 

busca contribuir com os debates sobre a ocorrência de uma espécie de “guinada punitiva” em 

diferentes contextos do mundo com o advento do neoliberalismo como racionalidade política 

preponderante. Atento a possíveis rupturas e continuidades, o trabalho mapeia os movimentos 

em torno da questão e investiga como os câmbios verificados no Brasil inserem-se em processos 

globais mais amplos, destacando os engates e reforços destes processos com particularidades 

sociais do caso brasileiro. 

 

Palavras-chave: Política Criminal; Crime Organizado; Neoliberalismo; Punição; Guinada 

Punitiva 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

CAMARGOS, Pedro de Almeida Pires. The War on Organized Crime and Criminal Policy 

during FHC’s and Lula’s administrations: between neoliberalization processes and the 

hybridizations of the Brazilian punitive turn. 2021. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. 

 

 

The central object of this dissertation is the criminal policies enacted by the governments of 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) and Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) as well as 

the government discourses mobilized around the measures adopted. It seeks to investigate the 

role that the open and imprecise concept of “Organized Crime” has played in the development 

of such policies. Through a qualitative research on documents, whose results were studied in 

the light of discourse analysis and criminal policy analysis methodologies, we explore the 

hypothesis that the paradigm of the "war on Organized Crime" emerged in Brazil after the 

period of redemocratization and, through hybridization with different rationalities, was 

mobilized - albeit in different ways - as a key justification for the adoption of measures to 

increase social control, surveillance, militarization of security and repression in the country 

during the analyzed period. Proposing a cross-dialogue between Foucauldian and Marxist 

conceptions of sociological studies on punishment mechanisms and on neoliberalism, and also 

analyzing the global and American construction of the issue of "Organized Crime" as a 

governmental problem, this research seeks to contribute to the debates on the occurrence of a 

"punitive turn" in different contexts of the world with the advent of neoliberalism as the 

predominant political rationality. Attentive to possible ruptures and continuities, this 

dissertation studies the movements around the issue and investigates how the changes in Brazil 

are inserted in broader global processes, highlighting the couplings and reinforcements of these 

processes with social particularities of the Brazilian case. 

 

Keywords: Criminal Policy; Organized Crime; Neoliberalism; Punishment; Punitive Turn 
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APRESENTAÇÃO: O SUBPRODUTO TÓXICO DA “GUERRA AO CRIME 

ORGANIZADO” 
 

O combate ao crime organizado e ao crime em geral 

é uma verdadeira guerra. (...) E, em uma guerra, 

todos têm que estar mobilizados (Cardoso, 2002a, 

p. 53). 

 

E dizer ao povo do Rio: muita tranquilidade, porque 

nós venceremos essa guerra. (...) porque só tem um 

jeito de a gente vencer o crime organizado: é 

combatê-lo (Lula da Silva, 2010a, p. 3). 

 

O Governo brasileiro declara guerra ao crime 

organizado. Guerra moral, guerra jurídica, guerra de 

combate. Não temos pena e nem medo de criminoso 

(Bolsonaro, 2019a, p. 8). 

 

 Após uma violentíssima incursão militar em uma favela no Rio de Janeiro – dentro do 

contexto de uma extensa operação na região que assassinou, em algumas semanas, 37 pessoas 

–, uma bandeira do Brasil foi hasteada no topo do morro invadido, sob o aplauso de um aparente 

consenso entre Governo Federal, Governo Estadual, empresários, mídia tradicional, assim 

como de diversas ONGs e especialistas em segurança pública. A operação, realizada por uma 

equipe de integração entre polícias estaduais e forças federais, foi prontamente apontada por 

representantes de todos esses setores – incluindo o chefe do Executivo Federal do país – como 

um grande sucesso no combate àqueles considerados “inimigos”, tidos como constante ameaças 

e causadores de imensuráveis perigos e de riscos insuportáveis. A invasão, que tinha como 

ordem expressa de seus comandantes vasculhar todas as casas da favela e tratar qualquer 

morador que não permitisse tal ilegalidade como suspeitos (Brito, 2013), representava, para 

seus defensores, privilegiar os “trabalhadores” e “as pessoas de bem do Rio de Janeiro” em 

detrimento da “bandidagem”, do “Narcotráfico” e do “Crime Organizado”. 

 Apesar da triste e macabra semelhança com casos recentes, a cena descrita acima não 

aconteceu nos últimos três anos: ela ocorreu em novembro de 2010. A operação, carregada de 

imagens simbólicas de exaltação do poderio bélico do estado e de nacionalismo, talvez possa 

ser lida hoje como uma espécie de prenúncio dos tempos ainda mais aterrorizantes que estariam 

por vir. Desde então, infelizmente, a situação do país tornou-se ainda mais trágica e violenta. A 

lógica de construção de inimigos internos e as práticas autoritárias de exclusão, controle social 

e extermínio dos setores marginalizados da população – heranças de um passado colonial e 
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escravista que nunca nos deixaram e que foram constantemente atualizadas ao longo de nossa 

história – foram elevadas a patamares ainda mais dramáticos nos últimos cinco anos e, em 

especial, nos últimos três (FBSP, 2021).  

 Após o golpe parlamentar que derrubou a presidenta eleita Dilma Rousseff em 2016, o 

governo de Michel Temer teve como marca um ataque brutal aos direitos dos trabalhadores e a 

quaisquer resquícios de provisões sociais, o que veio junto de uma nova ofensiva militar 

igualmente brutal sobre territórios pobres do país, por meio de intervenções diretas das forças 

armadas na segurança interna. A mais notável delas, no Rio de Janeiro, teve como resultado um 

aumento no já inaceitável número de homicídios cometidos por agentes legais: em apenas um 

ano, policiais e militares assassinaram mais de 1.500 pessoas (Observatório da Intervenção, 

2019, p. 13) no estado. Além disso, foi durante esta intervenção, comandada pelo General 

Walter Souza Braga Netto – militar que atuou na ocupação brasileira no Haiti promovida ao 

longo dos governos petistas e atual Ministro da Defesa de Bolsonaro – que a vereadora Marielle 

Franco e o motorista Anderson Gomes foram assassinados por dois ex-policiais militares 

ligados a grupos milicianos.  

 Elaborada entre 2019 e 2021, esta pesquisa foi, invariavelmente, marcada pela 

sequência de tragédias humanitárias que tornaram os últimos anos o período mais trágico da 

História recente do Brasil. A ofensiva neoliberal, militar e neoconservadora, ganhou ainda mais 

força a partir de 2019, após a eleição de Jair Bolsonaro, que tem a nefasta celebração de práticas 

como tortura e das políticas de morte como parte significativa de sua plataforma política. O 

governo Bolsonaro – que se encontra ainda em curso no momento de escrita do texto – vem 

sendo marcado por ameaças e ataques a direitos humanos, por mais um notável aumento nos 

níveis de violência policial, pela perseguição política de opositores e críticos do governo, pela 

militarização generalizada e pelo aparelhamento da administração pública federal, pelo 

desmantelamento de instituições de educação pública e de pesquisa, pelo negacionismo 

científico, pela destruição ambiental e pela violência ainda mais escancarada contra a população 

pobre, negra e indígena do país.  

 Este nefasto quadro teve seu ápice com a gestão genocida do Governo Federal da 

pandemia de COVID-19 iniciada em março de 2020. Diante da sabotagem aberta a medidas 

sanitárias (como o uso de máscaras e o isolamento social), da impulsão, pelo próprio governo, 

de tratamentos comprovadamente sem eficácia – e, inclusive, danosos –, e pelo boicote 

constante às campanhas de vacinação, entre outras coisas, o Brasil viu, até o momento de 

escrita, mais de 600.000 vidas serem perdidas, em especial de pessoas pertencentes a grupos 

socialmente marginalizados (Flauzina e Pires, 2020). 
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 Dentro desse contexto de horror, as prisões do país tornaram-se um espaço ainda maior 

de alargamento da produção (e ocultação) da morte pelo Estado (Mallart e Araújo, 2021). 

Diante do quadro existente de superlotação carcerária, de péssimas condições de higiene e saúde 

e de constante violação a direitos humanos básicos nas unidades prisionais, elas tornaram-se “o 

cenário ideal para a propagação” (p. 69) da doença. A atuação do governo brasileiro frente a 

essa questão, por sua vez, foi a de “produção e manutenção das condições estruturais precárias” 

(p. 69). Por meio da ausência de políticas efetivas de desencarceramento, da ocultação de dados, 

da suspensão de visitas e outros direitos básicos e do investimento federal em armamentos para 

conter tumultos em unidades (Campello e Godói, 2020; Mallart e Araújo, 2021), pessoas 

constantemente tratadas como “inimigas” e, por isso, “descartáveis”, foram deixadas para 

morrer nas masmorras e casas de tortura que compõem o nosso sistema carcerário. 

 De certo, escrevo este trabalho em um tempo ainda mais tenebroso do que aquele que 

analisei. Entender como chegamos a este ponto é uma tarefa que ocupará sociólogos e 

pesquisadores de distintas áreas das ciências humanas por muito tempo. Não pretendo, assim, 

que o tema estudado dê conta de destrinchar os complexos processos sociais envolvidos no 

golpe de 2016 e na eleição de Bolsonaro – como o título desta dissertação já indica, estes sequer 

são os objetos do trabalho. Acredito, no entanto, que a pesquisa possa nos fornecer subsídios 

para entender certos aspectos de nosso presente e compreender alguns dos caminhos que nos 

trouxeram a este buraco ainda mais profundo e violento.  

 A análise realizada se debruça sobre um período anterior. Por meio de um estudo voltado 

às políticas criminais dos governos FHC e Lula, investigou-se a emergência desse paradigma 

de “guerra ao Crime Organizado” na segurança pública brasileira que, como indica a cena 

retratada no primeiro parágrafo, desde a redemocratização, vem “servindo de pretexto para 

acionar dispositivos de exceção, sitiar populações e incapacitar [ou exterminar] os indesejáveis, 

com a finalidade de garantir a extração, posse e circulação de riquezas” (Hirata e Grillo, 2019, 

p. 556). Ainda que, como sustentado, o quadro tenha se agravado nos últimos anos, esse 

paradigma em construção desde o final dos anos 1980 e, com mais intensidade a partir dos anos 

1990 e 2000, parece central para entender alguns desdobramentos contemporâneos. 

  Como bem pontua Manso (2020), “a família Bolsonaro cresceu e se fortaleceu num 

ambiente por ela” – e por diversos outros setores, cumpre dizer – “definida como de guerra 

urbana” (p. 60). Nesta guerra, a constante “construção de um bode expiatório amedrontador 

[foi] fundamental para a sobrevivência do ódio que mantinha o poder do clã” (p. 60). Como os 

resultados da pesquisa nos mostraram, em um processo contínuo de atualização dos processos 

sociais de construção de inimigos, este bode expiatório, este grande “inimigo perigoso” contra 
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qual todos deveriam se mobilizar para combater no Brasil nas últimas três décadas – seja de 

forma dura, seja de forma pretensamente “inteligente” – foi a “abstração concreta” (Hirata e 

Grillo, 2019, p. 555) encarnada na figura do “Crime Organizado”, ou de suas denominações 

correlatas: “Tráfico”, “Narcotráfico” ou “Facções Criminosas”. 

 Vera Malaguti Batista (2011) – não por acaso, em texto escrito sobre o mesmo episódio 

retratado no início – já havia alertado para a “necessidade de manter um inimigo à mão na 

passagem da ditadura para essa democracia em que vivemos” (p. 119), assim como para a 

“importância do medo” (p. 119) para o controle e a disciplina na sociedade capitalista 

neoliberal. Como a pesquisa nos mostrou, na esteira das transformações da economia global e 

local verificadas a partir das décadas finais do século passado e de políticas proibicionistas e 

repressivas (também globais e locais) que tornaram diversos mercados ilegais tão violentos 

quanto lucrativos e atrativos, o Brasil foi marcado por uma espécie de “combinação explosiva” 

(Feltran, 2018) que levou ao crescimento de diversos grupos e redes – no geral, mais 

desorganizados do que organizados – atuantes em tais mercados. 

 Diante desta combinação explosiva, diversos setores, em um aparente consenso 

securitário, foram rápidos ao identificar essas redes, que receberam o rótulo de “Crime 

Organizado” como a nova figura inimiga, cada vez mais perigosa e imprevisível, a ser 

combatida pela mobilização de todas as esferas governamentais e da própria sociedade. Na 

síntese precisa de Telles (2019), essa categoria “quase fantasmática” de “Crime Organizado” 

tornou-se, entre hibridizações de distintos discursos e racionalidades, uma espécie de “matriz 

explicativa das mazelas sociais que assombram nossas cidades” (p. 2). Sem nunca questionar 

de frente as premissas repressivas e proibicionistas, nem as estruturas de dominação de raça e 

classe do sistema de justiça criminal, esse consenso político informou distintas respostas 

oficiais de acionamento e o fortalecimento constante das agências repressivas, entrelaçando 

dispositivos de gestão e exceção. 

 Por essa razão, investigar a emergência da conformação brasileira contemporânea do 

paradigma de guerra na segurança pública – a “guerra ao Crime Organizado” – aparece como 

um passo relevante para compreender esse ambiente de “guerra urbana” (Manso, 2020) no qual 

Bolsonaro cresceu. Apoiando-se nas proposições de Melinda Cooper (2001), para quem o 

“neofundamentalismo é o subproduto tóxico do catastrofismo neoliberal”, sugere-se – em uma 

investigação que merece devidos aprofundamentos em pesquisas posteriores – que o governo 

militar e miliciano de Bolsonaro emerge, dentre outros fatores, de um subproduto tóxico do 

catastrofismo – também neoliberal – da “guerra ao Crime Organizado”. Como será explorado 

ao longo do texto, o discurso, as estratégias, as práticas e as políticas travadas em nome dessa 
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guerra fortaleceram as redes e grupos conhecidas como milícias no Rio de Janeiro. Do esgoto 

das milícias e dos porões da ditadura – ao lado de militares que se fortaleceram na ocupação do 

Haiti, na segurança de megaeventos, em operações de Garantia de Lei e Ordem (GLO) e nas 

intervenções federais –, Bolsonaro e seu clã cresceram e ascenderam na vida política, trazendo 

de volta a defesa explícita e a exaltação da morte para o centro das políticas de segurança (Hirata 

e Grillo, 2019). 

 Como parte deste subproduto tóxico, o governo Bolsonaro representa o paradigma de 

“guerra ao Crime Organizado” levado à sua última potência e aos mais devastadores resultados. 

Se os governos analisados ao longo da pesquisa foram marcados por distintas hibridizações 

dessa guerra com provisões voltadas – ainda que em uma visão restrita e esvaziada – à garantia 

de direitos humanos, à consolidação da cidadania e com esparsas políticas sociais, tudo isso foi 

decisivamente descartado nesse novo amálgama entre racionalidades neoliberais, 

neoconservadoras, militares e milicianas. 

 Assim, a leitura de nosso passado recente pode nos ajudar a entender como os supostos 

consensos securitários neoliberais baseados na construção de inimigos ajudaram a construir a 

tragédia em que vivemos. Estes consensos jamais fortaleceram e nem fortalecerão projetos 

comprometidos com uma ampliação real e popular da democracia e da cidadania, assim como 

não protegeram e não protegerão direitos humanos tomados em uma perspectiva coletiva.  

 Como cada vez mais movimentos sociais e movimentos de familiares de pessoas presas 

e de vítimas da violência do Estado têm nos mostrado (Telles et al., 2020; Mães de Maio, 2011; 

Agenda Nacional Pelo Desencarceramento, 2017), resistências políticas emergem em 

contraposição a este consenso: contra as políticas que construíram e aprofundaram este sistema 

estatal que mantém quase 800.000 pessoas aprisionadas e mata, por ano, quase 9.000 pessoas 

no país, podemos imaginar e construir um mundo para além das prisões e para além das polícias. 

Isso significa pensar para além das armas, das balas, dos caveirões e das respostas “duras”, mas 

também para além das políticas de vigilância, das câmeras, das interceptações telefônicas, das 

métricas de performance, dos sistemas informatizados, do policiamento comunitário, das 

“pacificações” e de outras respostas pretensamente “eficientes” e “inteligentes” que ampliam e 

fortalecem toda essa engrenagem. 
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INTRODUÇÃO: A EMERGÊNCIA DA “GUERRA AO CRIME ORGANIZADO” E AS 

HIBRIDIZAÇÕES DE UMA GUINADA PUNITIVA 
 A presente pesquisa encontra-se dentro da agenda contemporânea da Sociologia da 

Punição que busca discutir como câmbios recentes na política criminal no Brasil inserem-se em 

processos globais e macrossociais mais amplos de acirramento da violência institucional com 

o advento do neoliberalismo. Em diálogo com estas perspectivas e visando trazer novos aportes 

para o debate, busca-se destacar e analisar algumas especificidades do caso brasileiro nesses 

truncados processos, bem como observar possíveis engates, articulações e interpenetrações de 

tendências internacionais com as particularidades da realidade local. Para isso, propõe-se uma 

análise com um foco de estudo específico: a emergência do paradigma político-criminal de 

“guerra ao Crime Organizado”, que aparece como ponto de relevância para a compreensão tanto 

das mudanças atuais ocorridas no campo do controle penal no Brasil, quanto da conexão de tais 

mudanças com as alterações ocorridas em diversos países do mundo. 

 Para isso, a pesquisa toma como objeto principal1 de investigação as políticas criminais 

colocadas em curso pelo Governo Federal brasileiro ao longo das administrações de Fernando 

Henrique Cardoso (1995-2002) e Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010) e os discursos 

governamentais mobilizados em torno das medidas adotadas. Por meio de um estudo realizado 

através da análise documental, busca-se entender o papel que a noção aberta e imprecisa de 

“Crime Organizado”2 cumpriu na atuação governamental desta esfera no campo da segurança. 

Propõe-se, em linhas gerais, que diante (i) da intensificação da presença de redes ligadas a 

mercados ilegais nas grandes cidades e nos presídios brasileiros nos anos 1990 e 2000; e (ii) da 

construção internacional sobre o tema, este paradigma de “guerra ao Crime Organizado” 

emergiu no país, ganhou força e passou a ser utilizado por tais governos, em processos 

constantes de hibridizações e articulações entre lógicas distintas, como justificativa para a 

adoção de uma série de medidas que compuseram um quadro político-criminal geral que abriu 

as portas para o alargamento da malha penal sobre a sociedade, para a emergência do 

encarceramento em massa e para uma atualização de processos históricos de violência estatal 

contra setores marginalizados da população. 

 
1 Diante da relevância da construção do tema no plano internacional e da investigação proposta das 

interpenetrações entre os distintos contextos, parte da pesquisa (que compõe o capítulo 2) tem como objeto – 

seguindo a mesma metodologia de análise documental descrita a seguir – as políticas criminais e os discursos em 

torno desse tema internamente nos EUA e sua mobilização global por meio de organismos internacionais. 
2 Apoiando-se nas proposições de Telles e Hirata (2007), ao longo de todo esse trabalho, utiliza-se letras 

maiúsculas e aspas para a expressão “Crime Organizado” e para outros termos correlatos, exatamente para ilustrar 

esse caráter quase “fantasmático” construído no plano governamental em torno do tema, conforme será explorado 

ao longo do texto. Em citações diretas, contudo, mantém-se a expressão como grafada nos textos originais. 
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 De fato, como mostram Misse (1997, 2007, 2011), Rodrigues (2002, 2012a), Feltran 

(2018), entre outros, foi entre as décadas de 1980 e 1990 que a atuação de grupos e redes ligadas 

a mercados ilegais – em especial, ao comércio de substâncias psicoativas arbitrariamente 

classificadas como ilícitas – se consolidou em centros urbanos em unidades prisionais do país. 

Foi nesse momento que “a questão do mercado informal de drogas ganhou relevância pelo fato 

de que lhe [era] imputada a principal responsabilidade pelo notável aumento da violência nas 

grandes cidades” (Misse, 1997, p. 93), de modo que o tema passou a ganhar preponderância no 

debate público e nas preocupações governamentais (Lima, Misse, Miranda, 2000). Ao longo de 

um período semelhante, como mostram Pereira (2011, 2015), Vilela (2015) e Woodwiss e 

Hobbs (2009), verificou-se a consolidação no plano internacional, capitaneada pelos EUA, do 

“Crime Organizado Transnacional” (COT) como um problema de segurança global e, 

especificamente, continental. 

 Ainda, foi também a partir dos anos 1990 que passou a verificar-se, de acordo com os 

dados oficiais, um aumento contínuo e exponencial das taxas de encarceramento no Brasil, que 

subiu de cerca de 73 pessoas presas por 100.000 habitantes em 1992 para 381 em 2020 (Brasil, 

2021). Apesar de tais dados padecerem de uma série de problemas metodológicos e de as taxas 

de encarceramento não serem um dado completo para falar sobre os níveis de punição de um 

país (Sozzo, 2016, p. 209; Azevedo e Campos, 2020), esse gigantesco crescimento parece 

indicar que – assim como verificado em outros contextos do mundo Ocidental – o momento foi 

marcado pela ocorrência de uma verdadeira guinada punitiva (Wacquant, 2007a; Minhoto, 

2020; Sozzo, 2016, 2018) no país, ainda que por meio de processos truncados e de 

conformações híbridas. 

 A coincidência temporal decerto não é suficiente para que seja inferida qualquer tipo de 

correlação entre os dois fenômenos descritos. Parece, contudo, tratar-se de um relevante ponto 

de partida para maiores investigações, em especial ao observar que este paradigma de “guerra 

ao Crime Organizado” pautou de forma concreta e decisiva diversas alterações legislativas em 

matéria penal ocorridas a partir dos anos 1990, além de uma série de outras políticas adotadas 

no período. No discurso oficial, estas novas práticas e estratégias representariam formas 

“modernas” e “eficientes” para se conseguir lidar com esses “novos problemas”, e, a partir do 

combate a tais “perigos de emergência”, supostamente tratar dos mais variados problemas 

sociais existentes nas cidades do país. 

Nesse sentido, ao destrinchar os diferentes embates, visões, discursos e racionalidades 

que permearam o tema e que informaram as práticas e estratégias adotadas, a pesquisa aponta 
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para um movimento peculiar verificado na configuração brasileira deste alargamento penal 

contemporâneo. Revela-se, assim, como discursos de proteção aos direitos humanos e de 

consolidação da democracia – relevantes ao país após anos de um violento regime ditatorial 

militar – foram mobilizados no plano governamental para a atualização e a generalização do 

controle penal e de práticas repressivas (Feltran, 2018, p. 185-197; Marques, 2018). Para isso, 

a pesquisa reconstrói como, no período em análise, o fenômeno complexo e multifacetado 

identificado pelos governos sob a “categorização frustrada” (Zaffaroni, 1996) e simplificada  

de “Crime Organizado” passou a ser tratado no âmbito político como uma espécie de “matriz 

explicativa das mazelas sociais que assombram nossas cidades” (Telles, 2019) e, 

principalmente, como uma das principais ameaças às chamadas “segurança pública” e 

“segurança nacional” – e, com isso, também como um suposto risco aos direitos de cidadania 

garantidos na Constituição de 1988 e à estabilidade política do país. 

Dentro deste complexo emaranhado de hibridizações, defende-se, portanto, a leitura 

desse paradigma como uma espécie de síntese local – permeada, em especial, por discursos de 

defesa da democracia e consolidação de direitos – de mecanismos de governo típicos de uma 

governamentalidade neoliberal que se espraiaram pelo globo, baseados na construção e na 

generalização constante de inimigos perigosos, ao mesmo tempo internos e externos, com um 

poder de destruição imenso e de difícil previsão. A partir da análise dessa construção, 

destrincha-se também como o acionamento e o fortalecimento do sistema de justiça criminal – 

ora por medidas abertamente duras e repressivas, ora por medidas “preventivas” pretensamente 

“inteligentes” e “eficientes”, assim como pela constante combinação de tais diretrizes – 

emergiram como respostas governamentais que se pretendiam “consensuais” para lidar com a 

questão do chamado “Crime Organizado”. 

É exatamente dentro deste quadro que se toma a compreensão da emergência de um 

paradigma de “guerra ao Crime Organizado” como uma espécie de pedra angular da 

compreensão das hibridizações de uma guinada punitiva neoliberal no Brasil. A partir dos 

estudos de governamentalidade de Michel Foucault (2010, 2015) em conjunto com aportes 

marxistas à Sociologia da Punição, a pesquisa procura compreender como determinadas 

mudanças penais foram definidas a partir de processos políticos concretos, que envolvem “um 

conjunto de estratégias, manobras, racionalidades e programas, disputas e resistências que 

existem entre o Estado e os atores não estatais acerca do governo de seres humanos” (Sozzo, 

2018, p. 674). Assim, pela realização de uma análise deste complexo campo de disputas, busca-

se esclarecer como uma série de racionalidades, discursos e práticas inseriram-se nesses debates 



20 

 

 

 

e influenciaram as cambiantes respostas do Estado brasileiro que contribuíram para a 

intensificação e a generalização de mecanismos de punição, violência institucional e controle 

social no país. 

Para traçar esses possíveis caminhos e para pensar a articulação entre os processos 

internos e o contexto transnacional, a pesquisa trabalha com o conceitos de “racionalidade 

neoliberal”, proposto por Foucault (2010) e desenvolvido por, entre outros, Dardot e Laval 

(2016, 2019), Brown (2015, 2019), Lemke (2017, 2019) e Cooper (2008, 2017); e com as 

noções de “hibridizações” (Andrade, 2019; Peck, 2010), “desenvolvimentos geográficos 

desiguais” (Harvey, 2014; Peck, 2010) e “processos de neoliberalização” (Brenner et al. 2010; 

Peck, 2010 et al., 2018), que apontam para como tal racionalidade e seus mecanismos de 

governo correlatos podem assumir “formas locais específicas” (Brenner et al. 2010, p. 329) nos 

mais variados contextos. Especificamente em relação à punição, procura-se mostrar como essa 

racionalidade articula-se – também de forma cambiante – com medidas de um “governo pelo 

crime” (Simon, 2007) e da construção e generalização constante de inimigos internos (Dardot 

et al., 2021), que se tornam centrais em uma “penalidade neoliberal” (Harcourt, 2010). 

 Em linhas gerais, propõe-se que a noção de racionalidade neoliberal, lida em conjunto 

com esses outros conceitos, pode ajudar na compreensão de como um ambiente de intensa 

responsabilização individual e de competição generalizada entre sujeitos podem reconfigurar e 

atualizar a criação de constantes perigos – social, política e midiaticamente construídos – que 

podemos “apenas imaginar, suspeitar, presumir ou temer” (Cooper, 2008, p. 83) e que se 

relacionam com uma “aparentemente inesgotável demanda por serviços de segurança de todos 

os tipos” (Cooper, 2008, p. 98). Apresenta-se portanto, como esse “jogo do medo” (Foucault, 

2012; Lemke, 2017) neoliberal tem como base uma suposta necessidade de os aparatos 

securitários precisarem, sempre, fazer de tudo para tentarem lidar com os graves riscos que tais 

ameaças poderiam trazer. 

Com essas bases, a pesquisa reconstrói como ocorreram os processos políticos 

específicos de configuração e governamentalização dessa noção de perigos constantes, 

destrutivos e imprevisíveis como justificativa para a adoção de um conjunto diversificado de 

medidas penais, de repressão e controle. Ainda que o foco central da pesquisa seja a análise do 

caso brasileiro, o objeto e os objetivos da pesquisa orientaram a necessidade de realizar, 

também, uma investigação da emergência dos paradigmas de guerra na segurança pública nos 

EUA, bem como da conformação contemporânea do problema do “Crime Organizado” naquele 

país e em organismos internacionais. Diante do papel central norte-americano nessa construção 



21 

 

 

 

e na disseminação entrelaçada da racionalidade neoliberal e das tendências contemporâneas de 

combate, compreender os termos em que o processo ocorreu naquele país mostrou-se uma 

forma adequada de adensar o estudo sobre a questão no Brasil. Neste ponto, cumpre notar que 

além de desempenhar papel central na disseminação das práticas neoliberais pelo mundo, os 

EUA são, dentro do tema específico de investigação, “um caso paradigmático, considerado o 

lócus de origem e desenvolvimento do conceito de crime organizado, bem como principal 

exportador (...) da ideia de que o law enforcement (...) deve dominar a abordagem de controle 

da criminalidade organizada” (Pereira, 2015, p. 85). 

Além de auxiliar na compreensão das dinâmicas brasileiras, a exposição realizada sobre 

o caso estadunidense mostra-se adequada aos objetivos mais gerias de pesquisa ao possibilitar 

a observação de possíveis ecos, engates, articulações e interpenetrações entre as dinâmicas 

verificadas nos dois países. É importante pontuar, aqui, que não se pretende tratar a questão 

como uma mera replicação de políticas e ideias que teriam sido gestadas nos centros do 

capitalismo e teriam sido “importadas” para nosso país (como aparece, ao menos parcialmente, 

em Wacquant, 2008). A pretensão, como indicam os conceitos acima apresentados, é estar 

atento às especificidades do contexto brasileiro, mas compreender a existência de semelhanças, 

influências, interpenetrações recíprocas, testagens e articulações na mobilização política de 

determinadas figuras para a construção de aparentes consensos securitários, de Norte a Sul. 

 

ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Para desenvolver os objetivos apresentados, a pesquisa trilha o seguinte caminho: o 

capítulo 1 consiste em um esforço de reconstrução teórica, que enfoca as leituras sobre a 

convergência entre neoliberalismo e guinada punitiva, bem como discute a possibilidade de 

aplicar tais conceitos ao caso brasileiro. Este segmento de caráter predominantemente teórico 

parte de uma apresentação da bibliografia que relaciona mudanças socioeconômicas mais 

amplas com câmbios nas formas de punição, para, em seguida, realizar a exposição das ideias 

de David Garland (2008, 2013) e Loïc Wacquant (2007a, 2007b, 2011, 2012), autores 

paradigmáticos do campo (Alvarez e Campos, 2017; Minhoto, 2020) e que, de maneiras 

distintas, mobilizam a noção de neoliberalismo em suas interpretações. A partir da exploração 

das potencialidades e das limitações das contribuições desses autores, o passo seguinte – ainda 

nas discussões teóricas – é a apresentação das leituras possíveis do conceito de neoliberalismo. 

A aposta, neste ponto, é que a leitura do fenômeno a partir das noções previamente apresentadas 

constitui uma chave teórica adequada para a captação tanto das particularidades dos 
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mecanismos de punição contemporâneos locais, quanto dos engates (Minhoto, 2020) 

verificados no plano transnacional. 

 O capítulo 2, por sua vez, tem como objetivo a apresentação já mencionada das políticas 

criminais relacionadas à emergência da guinada punitiva no caso estadunidense, com o objetivo 

de compreender (i) como os processos de construção de inimigos se desenvolveram nesse 

contexto específico; e, principalmente, (ii) como algumas bases do paradigma de “guerra ao 

Crime Organizado” foram gestadas naquele país, para serem espalhados ao resto do globo, em 

especial para a América Latina e como diversas práticas repressivas emergiram das 

retroalimentações entre estes contextos. Essa análise será feita tendo como fio condutor a 

construção e a articulação entre os três momentos do paradigma de guerras na segurança 

pública, que articularam políticas de combate internas e externas: “guerra ao crime”, “guerra às 

drogas” e “guerra ao terror”.  

 No capítulo 3, a atenção volta-se ao caso brasileiro. Será traçado, em primeiro lugar, um 

breve panorama histórico das mudanças ocorridas no campo do controle social no país a partir 

da redemocratização. Tomando como ponto de partida o período logo após a promulgação da 

Constituição de 1988, o capítulo apresenta os processos que levaram a questão da segurança 

pública para o centro do debate público e das preocupações governamentais no período, com 

enfoque na emergência da questão das “Violências Urbanas” como um dos supostos maiores 

entreves à redemocratização. Em seguida, trabalha-se o desenvolvimento desta questão em 

preocupações com o chamado “Crime Organizado”, que começou a se tornar, essa espécie de 

“matriz explicativa” (Telles, 2019) para uma ampla gama de problemas sociais. Neste capítulo, 

ademais, são traçadas algumas considerações sobre como o caráter multifacetado da 

Constituição de 1988 consolidou algumas bases para uma política criminal eminentemente 

híbrida, bem como algumas considerações sobre as influências e interpenetrações 

internacionais e sobre os problemas da mobilização política da categoria aberta, imprecisa e 

“frustrada” (Zaffaroni, 1996) de “Crime Organizado”. 

 Em seguida, o capítulo 4 apresenta a análise das políticas criminais implementadas ao 

longo dos dois governos de FHC. Primeiro, apresenta-se o quadro geral mais amplo do processo 

de neoliberalização verificado no país no período e traçam-se algumas “confluências perversas” 

(Dagnino, 2004) deste processo com diretrizes de políticas públicas de segurança. Para ilustrar 

tais confluências e hibridizações, o capítulo destaca a análise dos Planos Nacionais de Direitos 

Humanos, que enfocavam a tradicional figura da “vítima” para realizar uma mescla entre 

controle penal e efetivação de direitos. A partir disso, apresenta-se como as políticas de seu 
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primeiro governo realizaram uma espécie de reforço da segurança em dois tempos, que deram 

as bases para o paradigma de “guerra ao Crime Organizado” e ampliaram – ainda que por meio 

de diretrizes não necessariamente convergentes – o espectro da rede penal sobre a sociedade. 

Além disso, o capítulo esboça alguns resultados verificados no país da “combinação explosiva” 

(Feltran, 2018) entre neoliberalização, desigualdade e expansão penal – notadamente, o 

fortalecimento das redes e grupos que se pretendiam combater. Diante de novas complexidades, 

entra-se na análise do segundo mandato de FHC, na qual verificou-se um acirramento nas 

políticas de combate, na tentativa de efetivar uma “verdadeira cruzada” (Cardoso, 2002b) contra 

o chamado “Crime Organizado”. 

 O capítulo 5, por sua vez, apresenta a análise das políticas criminais do governo Lula. 

Tomando como ponto de partida a “perfeita coincidência” (Cardoso, 2002a) que Cardoso e seu 

sucessor no cargo afirmaram ter quanto à necessidade de combater o “Crime Organizado”, 

mostra-se como a construção de cenários supostamente catastróficos justificaram, ao longo do 

primeiro mandato de Lula, a continuidade tanto de políticas econômicas neoliberais quanto de 

práticas penais de combate, apresentadas como “únicas alternativas” frente ao aventado 

contexto de caos. Neste ponto, enfoca-se, entre outras medidas, o processo de tramitação e 

aprovação da Lei de Drogas de 2006, que aparece como um dos mais notáveis instrumentos das 

hibridizações da política criminal de “guerra ao Crime Organizado”. Em sequência, o estudo 

volta-se para novas consequências da “combinação explosiva”, tomando o ano de 2006 como 

um momento paradigmático no país de observação dos desdobramentos – e de uma posterior 

intensificação – das guerras travadas ao redor do país. Por fim, realiza-se a análise do segundo 

mandato de Lula, com atenção a como o Governo Federal apoiou uma espécie de “mistura 

entusiasmada” entre medidas de exceção e de administração das populações, na qual uma 

militarização pretensamente “inteligente” caminhou ao lado de políticas sociais voltadas à 

abertura de novos mercados e apoio à construção de subjetividades neoliberais. 

Por fim, nas considerações finais, são traçados dois breves passos para possíveis 

conclusões de todo o exposto ao longo do texto. Por um lado, retorna-se às discussões sobre a 

ocorrência de uma guinada punitiva no Brasil nos últimos trinta anos e aponta-se como a 

“guerra ao Crime Organizado” aparece como um ponto central para compreender as diferentes 

hibridizações verificadas na construção de supostos consensos securitários. Por outro lado, o 

trabalho retoma algumas discussões trabalhadas no prólogo, apontando potencialidades de 

resistências abolicionistas e possibilidades de se conceber e construir um mundo para além 

destes consensos. 
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CAMINHOS DE PESQUISA E NOTAS METODOLÓGICAS 

Como apresentado, o objeto central de investigação foram as políticas criminais 

adotadas pelo Governo Federal brasileiro nas administrações de FHC e Lula, bem como os 

discursos mobilizados em torno da adoção de tais medidas, com foco no estudo das medidas 

que tematizaram a questão do chamado “Crime Organizado”. A investigação foi realizada, 

principalmente, por meio de uma análise qualitativa de documentos, efetuada à luz de uma 

combinação entre um estudo foucaultiano do discurso (Foucault, 2008; Keller, 2012) e uma 

análise sociojurídica de políticas criminais efetivamente implementadas (Adorno, 2003; 

Alvarez et al., 2004; Azevedo e Campos, 2020; Campos, 2010, 2019; Cifali, 2015; Sozzo, 2018; 

Teixeira, 2009).   

Antes de adentrar, especificamente, no texto e na exposição dos resultados obtidos, 

mostra-se necessária (i) uma breve justificativa de algumas escolhas realizadas no curso do 

trabalho, bem como (ii) uma apresentação das metodologias utilizadas para a seleção e análise 

do corpus documental levantado.  

Primeiro, a delimitação do objeto – políticas criminais do Governo Federal –, de pronto, 

já demanda alguns esclarecimentos. Seguindo os referenciais teóricos mobilizados – em 

especial os estudos de governo de Foucault (2010, 2015), a análise procurou destrinchar os 

diferentes embates, visões, discursos e racionalidades que permearam este tema e que 

informaram as práticas e estratégias adotadas. Por essa razão, ainda que o tema e o referencial 

abram também a possibilidade de análise por caminhos distintos3, a pesquisa toma a esfera 

política como uma espécie de locus privilegiado dessas disputas (Dardot e Laval, 2016) e, 

dentro do tema geral de análise, de “tradução” (Sozzo, 2018) de diversas tendências e 

racionalidades distintas em práticas penais e políticas criminais concretas. Neste ponto, cumpre 

notar que o trabalho entende, por política criminal, o conjunto de estratégias e práticas 

governamentais que estabelecem “as condutas que devem ser consideradas crimes e as políticas 

públicas para a repressão e prevenção da criminalidade, e o controle de suas consequências” 

(Dieter, 2013, p. 18). Com base nesse conceito, portanto, a análise tem como base uma divisão 

das políticas criminais do Governo Federal em dois eixos centrais: de um lado, o que se chama 

de “políticas públicas de segurança”, ou seja, os programas governamentais (Alvarez et al., 

2004) colocados em curso no período. De outro, as alterações e inovações legislativas em 

 
3 Trabalhos como o de Martins (2021) e Simon (2007), por exemplo, enfocam tais embates para além da esfera 

política e, em especial, observam as movimentações existentes “desde baixo” em torno de determinadas práticas 

penais. De certo, tais análises são centrais para uma compreensão ampla do tema, e são compreendidas como 

leituras complementares das análises “desde cima”, que enfocam as estratégias do Estado. 
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matéria penal, em especial as que criam mecanismos de investigação, vigilância e controle, 

criam tipos penais ou modificam hipóteses de criminalização. 

Dentro deste recorte, é importante notar que, apesar do peso de práticas e políticas 

estaduais para as análises dos mecanismos de punição, a pesquisa toma como objeto as políticas 

colocadas em curso pela esfera federal de governo, em uma escolha orientada, ao longo do 

percurso, pelo próprio objeto. Em primeiro, as alterações legislativas em matéria penal, uma 

das facetas do conceito de política criminal mobilizado, são de competência exclusiva da União. 

Ainda que essa competência seja do Poder Legislativo, a realização da pesquisa indicou, no 

período estudado, um papel relevante de proposições vindas do Poder Executivo (ou de sua 

base aliada no Congresso) em alterações na legislação penal (em sentido semelhante, cf. 

Azevedo e Cifali, 2017; Azevedo e Campos, 2020; Campos, 2010; Cifali, 2016), bem como o 

apoio expresso do Executivo a diversas dessas medidas aprovadas, de modo que faz sentido 

compreendê-las, dentro do jogo complexo de disputas na esfera política, como parte da política 

criminal do Governo Federal. 

No mesmo sentido, cumpre notar que à medida em que as questões do “crime”, das 

“Violências Urbanas” e das chamadas “drogas” – dos quais decorrem, no discurso oficial, parte 

significativa da preocupação com o problema do “Crime Organizado” – passaram a ganhar 

centralidade no debate público e nas preocupações governamentais, o Governo Federal passou 

a assumir para si, cada vez mais, responsabilidades na esfera da segurança (Adorno, 2003; 

Lima, Misse e Miranda, 2000; Soares, 2007). Como a pesquisa nos indicou, as administrações 

de FHC e Lula, principalmente, tiveram como marca a tentativa constante de centralizar 

esforços, coordenar políticas, liberar recursos e apoiar estratégias conjuntas com o Estado. Não 

por acaso, a construção das redes ligadas a mercados ilegais como supostos inimigos 

extremamente perigosos e de atuação difusa foi um dos pilares que motivou os movimentos de 

centralização. Adorno (2003) nota, como parte deste movimento, que o controle do tráfico de 

drogas e da suposta “Criminalidade Organizada” em torno desta atividade foi, diante das 

tensões do processo de redemocratização, transferido para a “esfera de segurança do Estado 

nacional” (p. 131-2), de modo que “a questão do controle passou a ser um problema de 

segurança nacional, envolvendo não apenas o controle interno da ordem civil, mas, sobretudo, 

o controle das fronteiras nacionais, daí a tendência de sua militarização” (p. 135-6). 

Por fim, como indicam os dados oficiais divulgados (que serão apresentados em maiores 

detalhes no capítulo seguinte), os índices que apontam para a ocorrência de uma “guinada 

punitiva” e para a emergência do encarceramento em massa em nosso país, apesar de 
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apresentarem-se com maior ou menor intensidade em diferentes unidades federativas, aparecem 

como uma tendência nacional, o que aponta para a pertinência de uma análise com esta 

abrangência4.  

Estes mesmos pontos mostram, ademais, como o objeto orientou as escolhas realizadas 

em relação ao recorte temporal. Foi precisamente ao longo da década de 1990 que se verificou 

uma intensificação das discussões em torno questão do chamado “Crime Organizado” no debate 

público sobre a violência no país (Misse, 1997; Adorno; Salla, 2007), e foi a partir do primeiro 

governo de FHC – em tendência que se acentuou nos governos Lula – que foram verificadas as 

primeiras movimentações de centralização das questões relacionadas à segurança5. Ao lado 

disso, como já apresentado, o período ente 1995 e 2010 abrange parte significativa dos anos em 

que foi verificado o constante e exponencial aumento nas taxas de aprisionamento do país. 

Soma-se a estes motivos, por fim, o fato de que foi também ao longo deste período que se 

verificam alguns passos extremamente relevantes do processo brasileiro híbrido de 

neoliberalização (Braga, 2018; Andrade, 2019 Paulani, 2006, 2008; Saad Filho e Morais, 2019). 

Ainda que estes fenômenos convergentes de neoliberalização e guinada punitiva tenham 

tomados novos contornos nos últimos onze anos – como indicado no prólogo do texto – as 

limitações do escopo do trabalho orientaram a definição de 2010 como termo final. Há, contudo, 

espaço para aprofundar e desdobrar os acontecimentos posteriores em outras pesquisas. 

Para além da análise sobre o objeto central, como já justificado ao longo do item 

anterior, o trajeto de pesquisa apontou para a pertinência da realização de um estudo, também, 

da governamentalização do tema do “Crime Organizado” nos EUA e em organismos 

internacionais. Apesar de diferenças entre os dois contextos – em especial em relação à 

competência legislativa – os argumentos mobilizados para o caso brasileiro sugerem, também, 

para a importância do estudo sobre aquele país enfocar o âmbito federativo. 

Como mostram Alexander (2017), Hinton (2016) e Simon (2007), o tema das drogas 

foi, precisamente, explorado pelas administrações de Nixon e Reagan para centralizar o controle 

nesse âmbito e, assim, “como uma estratégia para gerar uma esfera de influência maior para o 

governo nacional nas comunidades urbanas de baixa renda” (Hinton, 2016, p.10). A partir deste 

momento, como o desenvolver da pesquisa indicou, diversas políticas e legislações de caráter 

 
4 É importante ressaltar, contudo, que a escolha desse âmbito de análise não significa ignorar a importância de 

outros fatores, nem pretende trazer explicações definitivas sobre o fenômeno estudado. 
5 Neste ponto, cumpre notar que, com o objetivo de situar a emergência dessa questão, o capítulo 3 realiza uma 

breve exposição do período logo após o processo de redemocratização, entre 1988 e 1994. A exposição das tensões 

do país no período pós-redemocratização, como o texto indica, ajudam a compreender como determinadas questões 

ganharam destaque nos governos analisados. 
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nacional passaram a ser aprovadas na esfera da segurança. O tema do “Crime Organizado” 

partiu dessas mesmas bases e as expandiu, de modo que passou a ser mobilizado não apenas 

para a ampliar a influência do governo federal internamente, como também para espraiá-la 

sobre outros países, com destaque aos latino-americanos. Do mesmo modo, a “guinada 

punitiva” e o encarceramento em massa naquele país também aparecem como fenômenos 

nacionais, de forma a corroborar a escolha. 

Em relação ao recorte temporal para a apresentação do caso estadunidense, o estudo 

toma como ponto de partida um período distinto: entre o final da década de 1960 e o início da 

década de 1970. Este momento, identificado por diversos autores como de início da constituição 

do paradigma de “guerra ao crime” – que sedimentou as bases para a “guerra às drogas”, a 

“guerra ao terror” e seus posteriores desenvolvimentos –, é, assim, considerado marco para a 

emergência da guinada punitiva e do encarceramento em massa no país (Simon, 2007; Hinton, 

2016; Wacquant, 2007a). Como a pesquisa nos indicou, foi no contexto destas guerras que a 

preocupação com o chamado “Crime Organizado” – que já existia naquele país desde o início 

do século XX – passou a ser considerado não apenas um problema interno, mas uma questão 

global (Pereira, 2015; Woodiwiss e Hobbs, 2009). Esse mesmo momento, ainda, é apontado 

como o início dos processos que levaram à consolidação do neoliberalismo como racionalidade 

hegemônica naquele contexto (Cooper, 2017; no mesmo sentido: Harvey, 2014; Peck, 2010)6. 

Apresentadas estas justificativas, passa-se à exposição das metodologias mobilizadas 

para a seleção e análise do corpus documental levantado. Para atingir os objetivos propostos, a 

análise qualitativa de documentos debruçou-se sobre as seguintes fontes7: (i) textos normativos 

federais (leis ordinárias e complementares, decretos e resoluções) e os registros existentes sobre 

o processo de elaboração de tais atos (incluindo, portanto, texto das proposições originárias, 

das exposições de motivos, dos debates registrados no Congresso Nacional e de pareceres de 

parlamentares ou de comissões legislativas); (ii) relatórios elaborados pelo Governo Federal, 

em seus diferentes órgãos (em especial: Presidência da República, Ministérios da Justiça, 

Segurança Pública e da Defesa, Gabinete de Segurança Institucional – antes Casa Militar da 

 
6 A análise do caso estadunidense, devido às limitações do escopo da presente dissertação, encerra-se no governo 

de Barack Obama (2009-2016). Os fenômenos verificados em ambos os países após 2016 (com a eleição de Donald 

Trump nos EUA e o golpe parlamentar e a posterior eleição de Jair Bolsonaro no Brasil) de certo relacionam-se 

com diversas das questões tratadas ao longo desse trabalho – como já indicado, de forma breve, no prólogo. 

Contudo, por serem processos extremamente recentes e complexos, que merecem estudos específicos mais 

aprofundados, opta-se, no presente trabalho, por não adentrar em detalhes nesse período mais recente do 

neoliberalismo global (Dardot et al., 2021; Brown, 2019). 
7 Todos os documentos e arquivos investigados encontram-se na seção “Documentos” da bibliografia deste 

trabalho. 
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Presidência da República –, assim como Secretarias e Departamentos subsidiários desses 

órgãos) sobre a implementação de políticas públicas de segurança – incluindo, aqui, tanto 

relatórios descritivos de políticas específicas quanto balanços de atividades e de resultados; (iii) 

documentos de planejamento e de diretrizes divulgados pelos governos em análise; (iv) 

relatórios de órgãos governamentais de controle sobre políticas implementadas; (v) Programas 

de Governo encaminhados ao Tribunal Superior Eleitoral e divulgados ao público durante os 

pleitos de 1994, 1998, 2002 e 2006; (vi) transcrições e vídeos de discursos públicos de 

autoridades (Presidentes, Ministros de Estado, parlamentares e Secretários), com foco na 

análise de como o tema do Crime Organizado foi tratado em tais pronunciamentos e como as 

políticas criminais adotadas foram divulgadas e justificadas perante o público; (vii) tratados 

internacionais sobre o tema, bem como relatórios de organizações internacionais de orientação 

para políticas de combate ao “Crime Organizado” na América Latina, em especial da ONU e 

da OEA; (viii) relatórios de organizações, associações, fundações, centros de pesquisa, ONGs 

e institutos brasileiros sobre os temas da atuação de redes ligadas a mercados ilegais no país e 

sobre políticas criminais adotadas; (ix) notícias e reportagens publicadas por agências oficiais 

e pelos principais veículos escritos do país; e (x) produção acadêmica sobre os temas analisados, 

com foco em estudos realizados nos campos da Sociologia, da Antropologia, do Direito e das 

Relações Internacionais. 

Dentro destas fontes, a seleção específica do material a ser estudado foi realizada, 

seguindo os passos de Simon (2007), Teixeira (2006) e Wacquant (2008), por meio de uma 

“escavação seletiva” da política criminal, de modo que a pesquisa realizada não buscou 

constituir uma “investigação sobre políticas (...) em todo seu alcance e em toda sua 

complexidade” (p. 19), mas sim, de acordo com o objeto de estudo, jogar luz sobre as medidas 

que tiveram o tema do “Crime Organizado” como parte da justificativa para sua implementação. 

O estudo qualitativo dos documentos selecionados, como apresentado, foi realizado à 

luz de uma combinação entre uma análise foucaultiana do discurso (Foucault, 2008; Keller, 

2012) e uma análise sociojurídica das políticas criminais colocadas em curso (este ponto, 

seguindo os passos metodológicos de uma extensa tradição dos estudos sociológicos sobre este 

tipo de política, como em Adorno, 2003; Alvarez et al., 2004; Azevedo e Campos, 2020; 

Campos, 2010, 2019; Cifali, 2015; Sozzo, 2018; Teixeira, 2009). De forma atenta às limitações 

que as fontes de pesquisa oferecem (Israël, 2015), tais metodologias mostraram-se como uma 

forma sensível de captar, precisamente, as contradições e conturbações verificadas nas 

dinâmicas políticas que foram traduzidas em medidas punitivas concretas (Garland, 2013; 
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Sozzo, 2018). Desse modo, a partir da noção foucaultiana de governamentalidade mobilizada, 

sugere-se que essa mescla proposta consiga captar de maneira apurada as articulações entre os 

embates de racionalidades e o governo de populações (Lemke, 2017).  

 Por meio da análise foucaultiana do discurso, por um lado, procurou-se investigar a 

“relação entre a escrita e fala como atividades ou práticas sociais com a (re)produção de 

sistemas e ordenamentos de sentido, com os atores sociais envolvidos, com as regras e recursos 

subjacentes a esses processos, e suas consequências na coletividade social” (Keller, 2012, p. 2). 

Especificamente, buscou-se esmiuçar uma espécie de “formação de estratégias” (Foucault, 

2008), investigando quais temas e teorias embasaram os discursos político-criminais (e, em 

especial, os discursos governamentais sobre o chamado “Crime Organizado”) do período, como 

tais discursos se relacionam com outros discursos existentes e, ainda, como esses determinados 

discursos que embasaram os câmbios políticos alegaram ter melhores soluções para as questões 

com as quais pretendiam lidar (Foucault, 2008; Keller, 2012). 

 Em relação às políticas de segurança pública e as alterações legislativas identificadas na 

investigação – ou seja, aquelas que tematizam, especificamente, o chamado “Crime 

Organizado” –, a análise de discurso apresentada foi realizada em conjunto com uma análise 

sociojurídica de política criminal. Essa análise, para as políticas públicas de segurança, enfocou 

nas maneiras como elas foram efetivamente colocadas em prática, quais recursos e tecnologias 

elas empregaram (e, como fizeram esse uso), e buscou esboçar (Alvarez et al., 2004) seus 

possíveis resultados e efeitos na sociedade. Em relação à legislação penal aprovada, o estudo 

procurou identificar quais inovações essas medidas inseriram no ordenamento jurídico 

brasileiro, se (e como) alteraram procedimentos investigatórios ou o processo penal, se criam 

ou alteram tipos penais (e, em caso positivo, quais as características da nova definição legal), e 

se definem penas mais duras (por tempo de cumprimento e regime inicial). 

 Finalmente, todo o material coletado foi analisado em conjunto com um estudo 

bibliográfico realizado sobre o tema. Essa análise, além de auxiliar na composição da 

reconstrução histórica sobre o tema, mostrou-se relevante para a compreensão das extensas 

disputas existentes na academia acerca do chamado “Crime Organizado” e das políticas para 

lidar com a questão, assim como por permitir observar possíveis “conex[ões] entre a produção 

acadêmica e a arena das políticas públicas” (Lima e Ratton, 2011, p. 12). 
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CAPÍTULO 1 – GUINADA PUNITIVA E NEOLIBERALISMO: FENÔMENO GLOBAL? 

 

1.1. O ACIRRAMENTO DA VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL AO REDOR DO GLOBO: A 

CAMINHO DE UMA CONVERGÊNCIA PENAL? 

Este capítulo tem como objetivo traçar um panorama geral da discussão na qual o 

presente trabalho se encontra, bem como apresentar os referenciais teóricos que serão 

mobilizados durante a análise. Dessa forma, o primeiro passo é apresentar o quadro de 

convergência para um endurecimento penal (Cavadino e Dignan, 2006) verificado em diversos 

países do Ocidente nos últimos cinquenta anos. De fato, diversos autores do campo da 

Sociologia da Punição, ao analisarem as realidades de países do Norte global, mostram como 

houve, em diversos desses contextos, a partir do último quarto do século XX, um aumento nos 

níveis de punição, marcado, em linhas gerais, pela adoção cada vez maior de políticas de cunho 

repressivo, pela atualização dos processos de construção de inimigos, pela expansão carcerária, 

pela militarização crescente da segurança, pelo espraiamento de técnicas de vigilância e de 

outros aparatos securitários sobre a sociedade – enfim, por um acirramento generalizado da 

violência institucional e do controle social, fenômeno que Loïc Wacquant (2007a, 2011, 2012) 

definiu como uma “guinada punitiva”. 

Na análise específica sobre tais mudanças ocorridas no contexto estadunidense, autores 

como Alexander (2017), Garland (2008), Harcourt (2010), Hinton (2016) e Simon (2007) 

apontam para a emergência do que chamam de “encarceramento em massa”. Esse fenômeno, 

conforme a definição de Garland (2001), pode ser compreendido por duas características 

centrais: por um lado, as exorbitantes taxas de encarceramento e, por outro, o “aprisionamento 

sistemático de grupos inteiros da população” (p. 1) – no caso dos EUA, como explica o autor, 

“o grupo em questão, claro, são homens jovens negros nos grandes centros urbanos” (2001, p. 

2). Simon (2007, p. 141), por sua vez, sugere uma terceira característica para além da escala e 

da aplicação categórica: o fato de a prisão assumir, cada vez mais um caráter de depósito 

[“warehouse-like”] e de gestão de detritos [“waste management-like”]. Em suas palavras, trata-

se da emergência de um modelo de prisão que “promete promover segurança na comunidade 

simplesmente por criar um espaço fisicamente separado da comunidade” (Simon, 2017, p. 141) 

para o qual serão mandadas aquelas pessoas consideradas perigosas pelos seletivos aparatos do 

sistema de justiça criminal. Wacquant (2007a), no mesmo sentido, relaciona a lógica do 

encarceramento em massa com uma prisão que “serve, nesta ótica, para isolar e neutralizar 

categorias desviantes ou perigosas por meio de uma vigilância padronizada e de uma gestão 

estocástica dos riscos” (p. 247). 
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Ainda que seja difícil definir parâmetros para determinar a ocorrência de um aumento 

em níveis de punição e que as taxas de encarceramento sejam um indicador pouco preciso – 

como apontam, por exemplo, as críticas de Matthews (2005) e Pease (1994) –, os autores 

previamente citados apresentam dados contundentes que ilustram a ocorrência dessa guinada 

punitiva a partir das décadas finais do século XX em diversos países do Norte Global. 

Os dados brutos sobre o aprisionamento nos EUA ajudam a evidenciar a dimensão do 

fenômeno. O país, que tinha uma população carcerária8 de cerca de 500.000 pessoas em 1980 

e uma taxa de encarceramento de 220 presos por 100.000 habitantes, passou à marca de cerca 

de 1.500.000 em 1995 (com uma taxa de 592) e, atualmente, de acordo com os dados divulgados 

referentes a 2018 (EUA, 2020a, 2020b) encontra-se com números totais acima dos 2.200.000 e 

com uma taxa de 673. A rede punitiva estadunidense, contudo, mostra-se ainda mais extensa 

ao considerarmos que 6.613.500 pessoas se encontravam, em 2016, sob algum tipo de tutela 

penal, em uma triste e impressionante taxa de 2.640 por 100.000 habitantes. Dentro desse 

contexto, é importante ressaltar, também, a desproporção racial que caracteriza o 

encarceramento em massa estadunidense (Alexander, 2017; Davis, 2018; Wacquant, 2007a). 

De acordo com os dados, apesar de representarem 13% da população, os negros compõem 32% 

das pessoas encarceradas (EUA, 2020a, 2020b). Os brancos, por sua vez, representam 60% da 

população total, mas compõem somente 36% dos presos (EUA, 2020a, 2020b). 

Apesar de o foco da maior parte dos estudos citados ser nos EUA, Wacquant (2007a, 

2011), Garland (2008), Harcourt (2010), Cavadino e Dignan (2006) também apontam para a 

ocorrência de processos semelhantes em outros países do chamado Norte Global, como no 

Reino Unido9 e na França10, ainda que em menor escala e, certamente, construídos por meio de 

 
8 Todos os dados aqui apresentados consideram a soma das pessoas em prisões estaduais e federais, bem como nas 

cadeias locais (cf. EUA, 2020a, 2020b) 
9 O Reino Unido, como mostram Garland (2008), Cavadino e Dignan (2006: 62-76), também viu, nas últimas 

décadas, um aumento de sua população prisional, ainda que em uma alteração muito menos acentuada do que 

aquela verificada nos EUA. Os dados sobre a Inglaterra e o País de Gales apontam que a população prisional foi 

de cerca de 40.000 pessoas, em 1975, para 82.676, em 2019, de modo que a taxa de aprisionamento cresceu, nesse 

período, de 81 pessoas presas a cada 100.000 habitantes para 174 (Cavadino e Dignan, 2006; Sturge, 2019). Esse 

crescimento, no entanto, é marcado por uma tendência de “ziguezague para cima” (Cavadino e Dignan, 2006, p. 

62), de forma que é possível perceber uma variação entre períodos de subida e períodos de queda nos níveis de 

encarceramento. 
10 Em relação ao caso francês, pode-se perceber, também, alguns pontos em comum com todo o apresentado até 

aqui. A tendência geral verificada é de crescimento da população prisional, em um modelo semelhante ao 

“ziguezague para cima” descrito para o caso britânico. Assim, o país, que tinha cerca de 26.032 pessoas presas em 

1975 e uma taxa de encarceramento de 50 por 100.000 habitantes (Wacquant, 2011, p. 111-112), tem hoje 70.651 

detentos e uma taxa de 104. Esse crescimento foi acompanhado de um discurso político e midiático – que ganhou 

ainda mais força a partir dos anos 1990 – que dava centralidade à questão da segurança [securité], compreendida 

em termos estritamente ligados à criminalidade e à “violência urbana”, e que, em geral, pregava soluções punitivas 

como respostas para a sensação de medo da população efetivos aumentos na violência (Wacquant, 2011, p. 78-79; 

Cavadino e Dignan, 2006, p. 133). 
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processos mediados por lógicas e particularidades locais. No contexto europeu, para além do 

aumento nas taxas de encarceramento, percebe-se também (Cavadino e Dignan, 2006, p. 137-

139; Wacquant, 2011) a constituição de alguns grupos sociais como alvos privilegiados do 

sistema penal. “Os ‘clientes naturais’ das prisões europeias são (...) as parcelas precarizadas da 

classe operária e, muito especialmente, os jovens oriundos das famílias populares de 

ascendência africana” (Wacquant, 2011, p. 115)11. O autor aponta, assim, para um verdadeiro 

processo de criminalização dos imigrantes, sustentado por um discurso construído sobretudo 

política e midiaticamente que procura, até os dias de hoje, conectar imigração, ilegalidade e 

criminalidade (Wacquant, 2011, p. 121). Assim, ainda que não seja possível, dentro dos 

objetivos do presente trabalho, adentrar nas particularidades desse contexto, é importante notar 

como, no continente, “a imigração foi redefinida (...) como um problema de segurança 

continental e, por conseguinte, nacional, do mesmo modo que o crime organizado e o 

terrorismo, aos quais está associada tanto a nível do discurso como das medidas 

administrativas” (Wacquant, 2011, p. 120, grifou-se)12. 

Ainda que o foco de grande parte das análises volte-se aos contextos acima descritos, 

fenômenos semelhantes são relatados e analisados por pesquisadores em diversas partes do 

mundo, em locais como África do Sul (Super, 2014), Austrália (O’Malley, 1999), Nova 

Zelândia (Pratt e Clark, 2005), Turquia (Gönen, 2016) e em uma série de países latino-

americanos (Carranza, 2001; Dammert e Malone, 2006; Iturralde, 2012; Sozzo, 2016, 2018). 

O caso brasileiro, com efeito, é o exemplo mais notável na região: como já apresentado, 

a população carcerária do país cresceu de forma contínua e exponencial entre 1990 e 2020. De 

acordo com os dados oficiais divulgados, existiam, no ano de 1992, 114.377 pessoas presas. 

Em 2002, o número havia subido para 239.345 pessoas. Em 2010, para 496.251. Por fim, em 

2020, o total atingiu a marca de 811.707 (Brasil, 2021)13. A análise da taxa de encarceramento 

por 100.000 habitantes, ademais, mostra que esse aumento da população carcerária ocorreu de 

 
11 Trabalhando especificamente com o exemplo francês, Wacquant (2011) mostra como, entre as décadas de 1970 

e 1990, “a parcela de estrangeiros na população penitenciária passou de 18% em 1975 a 29% 20 anos mais tarde 

(ao passo que estes pesavam apenas 6% na população do país)” (p. 117), com a ressalva de que esse dado conta 

com uma notável subnotificação, uma vez que não inclui todos aqueles que não são legalmente considerados 

imigrantes, mas que são tratados socialmente e, em especial, pelo sistema de justiça criminal como se fossem, 

como os casos dos descendentes de imigrantes e dos nascidos nas colônias francesas (Wacquant, 2011, p. 117). 

Situações análogas, ademais, são apontadas pelo autor em países como Alemanha, Holanda e Bélgica. 
12 No mesmo sentido, Cavadino e Dignan (2006) apresentam que “xenofobia, racismo e atitudes duras em relação 

à lei e à ordem estiveram sempre em estreita aliança” (p. 48), de forma que esse processo, verificado na Europa 

Ocidental a partir do último quarto do século XX e intensificado desde o início do século XXI, baseia-se na 

construção de um “outro” constantemente temido, considerado como uma “entidade perigosa”, em um discurso 

no qual “o medo do crime funde-se com o medo do forasteiro [outsider]” (p. 48). 
13 O número total incluí as pessoas em regime aberto e prisões domiciliares. 
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forma muito maior do que o crescimento populacional em geral verificado no mesmo período: 

o índice foi de 74, em 1992, para 136, em 2002, e para 260,2 em 2010. Já em 2020, a taxa 

atingiu a marca de 381. Os dados oficiais indicam, também, que, apesar de representarem 56% 

da população total, os negros compõem quase 67% das pessoas encarceradas. Ainda que se trate 

de um indicador impreciso, os dados sobre escolaridade apontam para a composição de classe 

da população prisional: 87% das pessoas presas no país possuem escolaridade de até o Ensino 

Médio incompleto (Brasil, 2020). 

Para além do encarceramento em massa, o caso brasileiro contemporâneo é marcado por 

níveis altíssimos de violência policial, em uma atualização constante dos padrões de controle 

social violento, exclusão e extermínio de grupos sociais marginalizados (Flauzina, 2017a, 

2017b)14. De acordo com os dados divulgados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública 

(FBSP, 2021), no ano de 2020, 6.416 pessoas foram assassinadas por agentes legais no país. 

Esse número, que sofreu um aumento ainda mais aterrorizante nos últimos cinco anos15, já se 

encontravam em níveis completamente absurdos e inaceitáveis ao longo de todo o período 

estudado. Ainda que existam poucas sistematizações em relação aos níveis nacionais em relação 

à década de 1990, entre 2000 e 2010, as polícias brasileiras mataram, em média, 1.630 pessoas 

por ano – em um aumento de 1.040 no primeiro ano da série para 2.031, no último (FBSP, 

2013). Os dados mostram, ademais, que os principais alvos da letalidade policial são os mesmos 

grupos encarcerados de maneira massificada no país: 78,9% das pessoas assassinadas pelas 

polícias no país são negras e cerca de 81,5% têm grau de escolaridade até ensino fundamental 

completo (FBSP, 2019, 2021). 

Ao apresentar esse quadro geral de um aumento nos níveis de punição verificado ao 

redor do Ocidente nos últimos anos, não se pretende sugerir que se trata de um fenômeno 

homogêneo, que surgiu em determinado local e foi meramente replicado nos demais contextos, 

que estariam apenas em fases distintas de um desenvolvimento análogo. Nas palavras de 

Cavadino e Dignan (2006, p. 11), parece ser mais proveitoso compreender essa tendência global 

 
14 Criadas especificamente para reprimir pessoas escravizadas no século XIX no contexto do capitalismo escravista 

e colonial do Brasil no período (Flauzina, 2017a, 2017b; Holloway, 1997; Malaguti Batista, 2003), as polícias e 

forças militares brasileiras se desenvolveram e atualizaram-se, desde então, como instrumento violento de 

dominação, controle e manutenção de hierarquias de classe e raça, por meio da reconstrução constante desses 

grupos como “classes perigosas” (Coimbra, 2001). Do século XIX ao XXI, passando por diversas fases e diferentes 

facetas da nossa história, as polícias brasileiras nunca deixaram de ter como marca central a perseguição violenta 

contra a população pobre, negra e indígena. Em tempos formalmente democráticos, como a pesquisa mostra, esse 

padrão histórico atualizou-se e continua a pautar as relações entre as forças do Estado e a sociedade. 
15 Como apresentado no prólogo do trabalho, o cenário já calamitoso tornou-se ainda pior a partir de 2016 e sofreu 

um novo agravamento a partir de 2019. Esse trágico quadro é evidenciado pelos níveis de violência policial no 

país. Entre 2016 e 2020, o número de pessoas assassinadas pelo Estado no Brasil foi de: 4.220, 5.179, 6.175, 6.351 

e 6.416 (FBSP, 2021). 
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nos termos de uma espécie de “convergência penal”, por meio da qual fatores externos 

conectam-se a lógicas e processos históricos, sociais e políticos internos, formando misturas 

híbridas que se traduzem, em desenvolvimentos desiguais, nas diversas práticas punitivas 

concretas de cada localidade (Iturralde, 2012; Minhoto, 2020; Semer, 2019). 

 

1.2. UMA GUINADA NEOLIBERAL? NOTAS SOBRE ECONOMIA POLÍTICA DA PENA E 

GOVERNO NO CAPITALISMO CONTEMPORÂNEO 

 A guinada punitiva (Wacquant, 2007a) descrita ao longo da seção anterior e, em 

especial, sua manifestação estadunidense, marcada pela emergência do encarceramento em 

massa (Garland, 2001), por políticas criminais de cunho repressivo e abrangente e pela 

tendência de militarização da segurança (Graham, 2016), foi objeto de análise de uma série de 

estudos sociológicos que buscaram captar a questão pelos mais variados enfoques. Dentro das 

propostas delineadas para o trabalho, o presente capítulo enfocará as análises que relacionam, 

de uma forma ou de outra, os câmbios nos mecanismos de punição com a ascensão do 

neoliberalismo como racionalidade governamental hegemônica que orientou as mudanças nas 

relações de produção capitalista nos últimos cinquenta anos. Apesar das críticas existentes a 

essa perspectiva (Sozzo, 2018, 2016; O’Malley, 2016; Matthews, 2005; Garland, 2013), 

argumenta-se, na esteira das proposições de Wacquant (2007a, 2011, 2012), Harcourt (2010, 

2011), Rose (2000) Minhoto (2015, 2020), Iturralde (2012), Pastana (2019), Altheman et al. 

(2020), que essa chave de estudo, permeada por algumas mediações, pode trazer importantes 

contribuições para a compreensão tanto da guinada punitiva como um fenômeno de 

convergência global, quanto das manifestações específicas em cada um dos países – assim como 

das relações entre esses planos. Nesse sentido, Iturralde (2012) defende o uso da categoria nos 

seguintes termos: 

São evidentes os aspectos e as dinâmicas que os campos penais de diversos 

países compartilham hoje em dia, mas isso não implica desconhecer as 

particularidades e as trajetórias históricas de contextos muito diferentes entre 

si. Por isso, é necessário contar com ferramentas teóricas e metodológicas que 

contribuam para se ter uma visão de conjunto da configuração dos campos 

penais e das formas de governo das sociedades contemporâneas, pois essa 

visão pode nos ajudar a compreender melhor problemas e desafios comuns, 

assim como as diferenças, a influência de uns campos sobre outros, a forma 

com que se produzem as transferências e intertrocas de discursos, lógicas e 

mecanismos de governo e controle da pobreza e da insegurança (Iturralde, 

2012, p. 189). 
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 Para isso, propõe-se a utilização do conceito de racionalidade neoliberal, cunhado por 

Michel Foucault (2010, 2015) como uma espécie de fio condutor para a análise, que, para os 

objetivos propostos, será mobilizado em conjunto com as noções de “governamentalidade” 

(Foucault, 2010, 2015; Lemke, 2017, 2019; Simon, 2007) “hibridizações” (Peck, 2010; 

Andrade, 2019), “processos de neoliberalização” (Brenner et al., 2010) e “desenvolvimentos 

geográficos desiguais” (Harvey, 2014; Peck, 2010). Para além dos ganhos teóricos, como se 

procurará mostrar ao longo deste capítulo e dos seguintes, a sugestão é que olhar para uma 

disseminação híbrida (Andrade, 2019) de uma racionalidade neoliberal no Brasil pode ajudar a 

compreender a atualização dos processos de construção de inimigos que encontram sua 

expressão contemporânea local no paradigma de “guerra ao Crime Organizado”. 

 A partir da mobilização desses conceitos que gravitam em torno da noção de 

neoliberalismo, pretende-se também reinserir a perspectiva de uma economia política da pena 

no debate sobre a punição contemporânea. No entanto, seguindo as proposições de De Giorgi 

(2006, 2016, 2018), busca-se fazer isso através de uma perspectiva “não reducionista”, que 

possibilite a realização de “uma crítica estrutural do poder penal que [seja] capaz de superar a 

falsa alternativa entre estrutura e cultura, ao mesmo tempo em que aborda algumas importantes 

preocupações teóricas que emergem de diferentes paradigmas dentro da sociologia da punição” 

(De Giorgi, 2018, p. 11-12). Antes de prosseguir, portanto, mostram-se necessárias algumas 

breves notas sobre essa perspectiva, bem como sobre como ela pode ser mobilizada para pensar 

as relações entre os câmbios recentes no capitalismo e as mudanças nas tecnologias punitivas. 

 Georg Rusche e Otto Kirchheimer (2004), com base nos argumentos desenvolvidos por 

Marx n’O Capital16 (2013), elaboraram a tese que aponta as relações entre a estrutura 

socioeconômica de uma sociedade e as formas de punição por ela desenvolvidas. Nas palavras 

dos autores, “todo sistema de produção tende a descobrir formas punitivas que correspondem 

às suas relações de produção” (2004, p. 20). A proposição, dessa forma, é que a punição deve 

ser analisada não como uma espécie de consequência do delito, mas sim como um fenômeno 

independente, para, assim, ser estudada em suas verdadeiras relações e implicações.  Em 

 
16 Como mostra De Giorgi (2006, p. 39-43), Rusche e Kirchheimer olhavam especificamente para as mudanças 

descritas no capítulo 24 da obra seminal de Marx, em que ele descreve a “assim chamada acumulação originária” 

(2013, p. 785-833) no processo de formação do capitalismo e da massa de trabalhadores na Inglaterra. Marx, em 

linhas gerais, apresenta como a punição foi utilizada contra os expropriados, para forçá-los a se submeterem às 

novas regras do trabalho assalariado nas cidades. Em síntese, a análise marxiana mostra que após os cercamentos 

das terras comuns, a massa de trabalhadores, sem nenhuma propriedade, viu-se obrigada a se deslocar para as 

cidades. Nas cidades, contudo, foram obrigados a se inserirem na lógica capitalista do trabalho assalariado não 

apenas pelos mecanismos econômicos, mas por uma legislação penal sanguinária que criminalizava, entre outras 

coisas, a “vagabundagem”. 
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síntese, o argumento é de que as “práticas penais desempenham um papel muito diferente de 

simplesmente proteger a sociedade do crime, e as funções latentes da punição podem ser 

captadas apenas situando diferentes tecnologias penais dentro das transformações históricas 

mais amplas das sociedades capitalistas” (De Giorgi, 2018, p. 2). Assim, o modo de produção 

capitalista, marcado pela desigualdade da relação entre capital e trabalho, e, com isso, pela 

exploração da classe trabalhadora, teria a prisão como meio de punição por excelência, 

exatamente por ela ser adequada à reprodução e manutenção da lógica do capital. 

É importante notar, neste ponto, que, em outro texto, o próprio Rusche (1978) esclarece 

que “as relações complexas entre produção e práticas e instituições punitivas não podem ser 

reduzidas a uma correspondência mecânica entre a ‘estrutura’ econômica de uma sociedade e 

sua ‘superestrutura’ legal, política ou cultural” (De Giorgi, 2018, p. 2-3). Para o autor alemão, 

assim, “a dependência do crime e do controle do crime a condições históricas e econômicas não 

fornecem (...) uma explicação total” (Rusche, 1978, p. 3). Por isso, ele sugere que “dentro 

desses limites, alguns mecanismos podem ser descobertos pela análise econômico-histórica 

com precisão suficiente” (Rusche, 1978, p. 3). 

As teses elaboradas por Rusche e Kirchheimer (2004) serviram como base para uma 

série de análises posteriores, em especial aquelas desenvolvidas a partir dos anos 1970. Por um 

lado, Melossi e Pavarini (2010) aprofundaram o argumento e apontaram a ligação entre cárcere 

e fábrica, de modo que, para eles, “a penitenciária nasce e se consolida como instituição 

subalterna à fábrica, e como mecanismo pronto a atender as exigências do nascente sistema de 

produção industrial” (De Giorgi, 2006, p. 44). A pena, nessa leitura, seria um “aparato 

disciplinar que se molda sobre o exemplo da manufatura-fábrica” (Melossi e Pavarini, 2010, p. 

265) e a prisão, um dispositivo de controle voltado à produção e à reprodução do proletariado 

fabril, por meio de processo de “desconstrução” e “reconstrução” da subjetividade operária que 

ocorreria dentro das instituições. A prática penitenciária, assim, se realizaria em dois 

momentos: primeiro, pela “redução do prisioneiro a ‘puro sujeito de necessidade’ e, em seguida, 

[pela] educação do ‘sujeito de necessidade’ em proletário” (Melossi e Pavarini, 2010, p. 233)17. 

Por outro lado, os autores alemães também trouxeram algumas “referências 

fundamentais” para que Michel Foucault desenvolvesse seus argumentos em Vigiar e punir 

(2012) sobre o poder disciplinar no nascimento das prisões. Ainda que Foucault proponha uma 

análise com outro enfoque, que vai de uma economia política da pena a uma “economia política 

 
17 Além das proposições de Marx (2013) e de Rusche e Kirchheimer (2004), os autores italianos tomam como 

bases as proposições de Pachukanis (2017) e de Michel Foucault (2012). 
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do corpo” (2012, p. 28), é certo que o autor francês se baseia em Punição e estrutura social 

(Rusche e Kirchheimer, 2004) para realizar uma análise que se volta aos “sistemas punitivos 

concretos”, para “estudá-los como fenômenos sociais que não podem ser explicados 

unicamente pela armadura jurídica da sociedade nem por suas opções éticas” (Foucault, 2012, 

p. 27). A partir disso, ele estuda as formas de punição como “tecnologias de poder 

complexamente articuladas às demais práticas sociais” (Alvarez et al., 2006, p. 336) e analisa 

o surgimento da prisão e seu estabelecimento como forma de punição por excelência, 

evidenciando que as práticas disciplinares características da prisão teriam “um alcance que vai 

muito além dos muros da instituição” (Alvarez et al., 2006, p. 336), constituindo tecnologias 

de poder que se espalhariam às fábricas, escolas, aos hospitais, exércitos e monastérios. Em 

resumo, o autor enfoca a disciplina, que imporia “técnicas de controle minucioso das operações 

do corpo” e “um controle da atividade dos indivíduos” (Alvarez et al., 2006, p. 336). 

Nesse ponto, uma breve digressão mostra-se necessária. Por conta dessa mudança de 

enfoque proposta por Foucault, existem diversas críticas quanto as possibilidades de leitura 

conjunta das proposições de origem marxista com a perspectiva foucaultiana sobre a punição. 

De fato, Foucault, em Vigiar e punir (2012) trabalha com uma noção de poder que marca um 

deslocamento significativo em relação à perspectiva marxista18. Foucault (2015), em síntese, 

trata das relações de poder como algo que “não se localiza nas relações do Estado com os 

cidadãos ou na fronteira das classes” (p. 30), mas que é exercido de forma capilar, ramificada, 

como uma microfísica que  

supõe que o poder nela exercido não seja concebido como uma propriedade, 

mas como uma estratégia, que seus efeitos de dominação não sejam atribuídos 

a uma ‘apropriação’, mas a disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a 

funcionamentos; que se desvende nele antes uma rede de relações sempre 

tensas, sempre em atividade, que um privilégio que se pudesse deter (Foucault, 

2012, p. 29). 

  

Apesar dessa evidente tensão e sem pretender esgotar essa extensa questão, sugere-se 

aqui a possibilidade de uma leitura cruzada entre ambas as perspectivas, que permita jogar luz 

às diferentes formas pelas quais o poder é exercido, em especial em suas manifestações 

 
18 Para além do texto mencionado, a coletânea de escritos de Foucault publicada no Brasil sob o título Microfísica 

do poder (2015) é essencial para a compreensão de como o tema aparece em sua obra. Nesse sentido, parece 

importante notar como “não existe em Foucault uma teoria geral do poder”, uma vez que, para ele, “não existe 

algo unitário e global chamado poder, mas unicamente formas díspares, heterogêneas e em constante 

transformação” (Machado, 2015, p. 12). Em sentido semelhante, Alvarez aponta que “a noção de poder não 

permanecerá inalterada ao longo do percurso intelectual de Foucault” e, por essa razão, sugere que “a recuperação 

dos deslocamentos efetuados nesse âmbito de análise é fundamental para melhor situar a importância e o alcance 

das ideias de Foucault no diálogo com a teoria social” (Alvarez, 2013, p. 78). 
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contemporâneas. Não parece ser por acaso, assim, que o próprio Foucault (1993), em obras 

posteriores, reconhece que “o que nós podemos chamar de disciplina é algo realmente 

importante (...), mas é apenas um aspecto da arte de governar pessoas em nossa sociedade” (p. 

204). Por essa razão, nos cursos ministrados ao fim de sua vida no Collège de France, ele insere 

o conceito de governamentalidade em suas leituras sobre as relações de poder, possibilitando 

uma análise no plano dos mecanismos de condução das condutas tanto dos outros quanto de si, 

de forma a sugerir uma observação de “como formas de governo político são articuladas com 

práticas de auto-governo” (Lemke, 2017, p. 5). 

Apesar de terem escrito ao longo do século XX, os autores aqui citados observaram, em 

grande medida, as transformações ocorridas em um período anterior, relacionando o surgimento 

da prisão como forma de punição por excelência com a formação e estabelecimento do 

capitalismo como modo de produção da vida social. Tais estudos não voltaram suas atenções 

para o fenômeno da guinada punitiva contemporânea descrita no capítulo anterior. Nesse 

contexto, apesar da sua notável recepção e da grande influência que as teses de Rusche e 

Kirchheimer (2004) exerceram sobre o campo dos estudos sociológicos da punição19, a 

perspectiva de análise de uma economia política da pena foi objeto de uma série de críticas em 

suas tentativas de aplicação para a descrição dos mecanismos atuais de controle e castigo. 

Como mostra De Giorgi (2018, p. 10), a partir dos anos 1990, a área de estudos foi 

caracterizada por uma espécie de “virada cultural”, que, em muitos estudos, procurou marcar 

um distanciamento explícito com as perspectivas marxistas, em especial com as propostas de 

Rusche e Kirchheimer (2004). David Garland (1990), considerado um dos principais expoentes 

dessa análise “cultural” das formas de punir, por exemplo, argumenta que os autores alemães 

teriam “insistido em um reducionismo materialista na qual as forças econômicas [seriam] as 

‘relações reais’ enquanto o resto do complexo social [seria] largamente epifenomenal” (1990, 

p. 108). Ignorando as já mencionadas advertências realizadas pelo próprio Rusche (1978) sobre 

o escopo das relações por ele apontadas, essas críticas procuraram dispensar as análises 

materialistas, acusando-as injustamente de um reducionismo que não estava presente na maior 

parte dos estudos (De Giorgi, 2018, p. 10). 

De maneira paradoxal, como argumenta De Giorgi (2018), todo esse distanciamento das 

teses que relacionam punição e estrutura social ocorreu no final do século XX, exatamente no 

 
19 Para além das influências já mencionadas, uma série de outros autores, que analisaram os mais diferentes 

períodos desde o advento do capitalismo até os dias de hoje têm como suas bases – direta ou indiretamente – as 

contribuições de Rusche e Kirchheimer. Em um rol meramente exemplificativo, cf.: Jankovic, 1998; Wacquant, 

2007a, 2011, 2012; Baratta, 2011; Young, 2002. 
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momento em que foi verificado nas sociedades Ocidentais “um dos mais significativos 

processos de reestruturação do capitalismo desde a Revolução Industrial” (p. 11) com o advento 

do neoliberalismo, que, precisamente, foi “acompanhado de uma guinada punitiva de 

proporções históricas, caracterizada por uma ascensão vertical nas taxas de encarceramento, 

pelo policiamento urbano cada vez mais militarizado e pelo confinamento generalizado dos 

pobres urbanos racializados” (p. 11). Por essa razão, o autor sustenta que “a virada cultural na 

sociologia da punição induziu o abandono do paradigma marxista precisamente no momento 

em que a crítica da economia política teria fornecido uma ferramenta necessária para a crítica 

da penalidade contemporânea” (p. 11)20. 

É nesse sentido, portanto, que o autor sugere a já mencionada noção “não reducionista” 

do paradigma da economia política pena, que permitiria “superar a falsa alternativa entre cultura 

e estrutura” (De Giorgi, 2018, p. 11-12). Partindo dessas bases sugeridas por De Giorgi (2006, 

2018), enfim, propõe-se neste estudo que a mobilização do conceito de neoliberalismo – tomado 

também por uma leitura cruzada entre sua a acepção marxista (Harvey, 2014; Paulani, 2006, 

2008) quanto em sua descrição foucaultiana (Brown, 2015, 2019; Cooper, 2017; Dartot e Laval, 

2016, 2019; Dardot et al., 2021; Foucault, 2010) pode ser uma forma adequada e densa de 

captar o fenômeno da guinada punitiva contemporânea para além da pretensa dicotomia entre 

estrutura socioeconômica e cultura. 

Em suma, apesar das constantes tensões entre as perspectivas marxistas e foucaultianas, 

que se manifestam tanto no campo dos estudos da punição quanto nos estudos sobre o 

neoliberalismo, a aposta de uma leitura cruzada entre as perspectivas21 parece frutífera para os 

objetivos propostos. De um lado, as perspectivas marxistas evidenciam os contornos de 

dominação de classe e raça existentes na emergência da guinada punitiva, do encarceramento 

em massa e da militarização urbana, bem como nos possibilita enxergar as relações desse 

fenômeno com as reestruturações gerais sofridas no modo de produção capitalista nos últimos 

cinquenta anos. De outro, as leituras foucaultianas oferecem “a noção de que estratégias penais 

não devem ser concebidas simplesmente como mecanismos repressivos para a vigilância e o 

 
20 No sentido de todo o exposto até aqui, essa retomada da perspectiva marxista sugerida não deve ser baseada no 

“foco quantitativo nas correlações entre níveis de desemprego e taxas de encarceramento” (De Giorgi, 2018, p. 

11), mas sim em uma percepção aberta do fenômeno complexo, que tome as alterações socioeconômicas da 

sociedade como pontos relevantes de análise dos mecanismos de punição. 
21 Nesse sentido, além das já citadas análises de De Giorgi (2016, 2018), diversos outros autores utilizam, em 

conjunto, elementos das proposições marxistas e foucaultianas, como Wacquant (2007a, 2011, 2012) – que inclui, 

também, proposições bourdiesianas –; Harcourt (2010); Minhoto (2015, 2020); Pastana (2003, 2019); Young 

(2002). No campo dos estudos sobre o neoliberalismo, essa perspectiva cruzada aparece nos trabalhos de Brenner 

et al. (2010); Brown (2015, 2019); Cooper (2008, 2017), Peck (2010; et al., 2018), Gago (2018), Dardot e Laval 

(2016, 2019). 
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controle dos pobres, mas como elementos constitutivos de racionalidades mais amplas para o 

governo das sociedades” (De Giorgi, 2018, p. 15). 

A sugestão, assim, é que essas análises possibilitam captar como há uma difusão capilar 

das relações de poder que se reproduzem para além das instituições tradicionais de dominação, 

que se manifestam como instrumentos de governo no sentido de condução das condutas de si e 

dos outros (Foucault, 2015), mas, ao mesmo tempo, compreender que a distribuição dessa 

difusão e de seus efeitos não é aleatória ou igualitária, mas como elas reforçam determinadas 

formas de subordinação e garantem dinâmicas de acumulação específicas (De Giorgi, 2018, p. 

15-16). Em síntese: 

O insight neofoucaultiano de que “crime não governa apenas aqueles no fim 

das estruturas de desigualdade” (Simon, 2007, p. 18) precisa ser integrado ao 

argumento materialista de que os sistemas penais não são ferramentas neutras 

implantadas por governos democráticos para a proteção da sociedade contra o 

crime, mas estratégias soberanas que contribuem para a reprodução de 

relações existentes de poder e subordinação, particularmente enquanto eles se 

relacionam a dinâmicas historicamente específicas da acumulação capitalista 

(De Giorgi, 2018, p. 15-16)22. 

 

Para desenvolver e sustentar todo o argumento aqui exposto, o capítulo avança pelos 

seguintes caminhos: em primeiro lugar, apresenta-se como algumas das leituras do mainstream 

sociológico introduzem a noção de neoliberalismo em sua análise, com foco nas contribuições 

de Garland (2008) e Wacquant (2007a, 2011), bem como são apresentadas algumas críticas a 

essas teses, de modo a pontuar suas potencialidades e limitações (seção 1.3). Partindo das 

críticas, sugere-se, com base nos conceitos previamente citados, formas de adensar a noção de 

neoliberalismo presente nessas leituras (seção 1.4.). Com isso, a aposta é que as proposições 

realizadas na seção 1.4 podem ser lidas em conjunto com as teses desenvolvidas por Cooper 

(2008, 2019), Harcourt (2010) e Simon (2007) para o desenvolvimento de uma ferramenta 

acurada para a captação das especificidades dos mecanismos de punição contemporâneos, que 

abarque as contribuições tanto da economia política da pena marxista, quanto da 

governamentalidade e da microfísica foucaultianas e, assim, permita uma análise conjunta da 

tendência global geral e de suas manifestações locais específicas (seção 1.5). 

 

 
22 Nesse sentido, o autor destaca a importância das contribuições de Simon (2007), que serão mobilizadas em 

sequência, uma vez que elas “descrevem a guinada punitiva do ponto de vista de tanto suas consequências político-

institucionais quanto da difusão de estilos de vida, culturas de trabalho e padrões de consumo envolvendo o nexo 

crime-punição” (De Giorgi, 2018, p. 15). 
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1.3. DIAGNÓSTICOS SOCIOLÓGICOS: VIOLÊNCIAS, INSEGURANÇAS E PUNIÇÕES 

ENTRE O NEOLIBERALISMO E O NEOCONSERVADORISMO 

 David Garland e Loïc Wacquant são dois autores de grande relevância para os estudos 

sociológicos dos contornos contemporâneos da punição (Alvarez e Campos, 2017; Minhoto, 

2015) que, de maneiras distintas, mobilizam noções de neoliberalismo para o desenvolvimento 

de suas análises. Como veremos, enquanto Garland mobiliza essa categoria como um 

componente lateral de parte dos sistemas punitivos, Wacquant dá centralidade ao conceito. 

Dessa forma, pretende-se explorar as duas elaborações teóricas – bem como as possíveis 

conversas entre elas23 – para indicar suas contribuições e seus limites, em especial para pensar 

o caso brasileiro. 

 A análise de Garland (2008) sobre a emergência de uma cultura do controle nas 

sociedades contemporâneas tem como enfoque a noção de “modernidade tardia”24, definida, 

em linhas gerais, como “o caráter específico de relações sociais, econômicas e culturais que 

emergiram nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha e em outros lugares do mundo desenvolvido 

no último terço do século XX” (Garland, 2008, p. 33)25. Assim, a modernidade tardia, 

representada por essas “grandes transformações que varreram a sociedade” (Garland, 2008, p. 

185) teria “trazido consigo um grupo de riscos, inseguranças e problemas relacionados ao 

controle, que [teria] assumido papel crucial nos contornos [da] cambiante resposta ao crime” 

(Garland, 2008, p. 33-34). Dentro dessa perspectiva, o argumento do autor, em síntese, é que 

essas mudanças ocorridas com o advento da modernidade tardia teriam engendrado uma 

situação de insegurança generalizada, que se estenderia das incertezas geradas pelo “aumento 

dos desempregados, a fragilização dos sindicatos, a depressão dos salários” que levaria a uma 

“crise na ordem familiar, nos padrões tradicionais, nos projetos coletivos” (Alvarez et al., 2006, 

p. 347) até a criação de novos conflitos e a “prevalência das altas taxas de criminalidade na 

sociedade” (Garland, 2008, p. 37). Essa insegurança generalizada e esse aumento na experiência 

da população com o crime estariam, enfim, relacionados com a emergência de uma “cultura do 

controle do crime”, a qual se expressaria em uma “multiplicidade de agências, práticas e 

 
23 Não apenas as análises debruçam-se, em larga medida, sobre fenômenos semelhantes, como a conversa entre os 

autores fica evidente nas constantes referências de um a outro (Wacquant, 2012; Garland, 2008, 2013) 
24 Na tradução brasileira de A cultura do controle (2008), o termo late modernity é traduzido como “pós-

modernidade”. Contudo, a expressão “modernidade tardia” parece mais adequada às proposições do autor. Nesse 

sentido, Alvarez et al. (2006) e Minhoto (2015) utilizam a mesma opção de tradução. 
25 Para o autor, ainda, as mudanças nessas relações verificadas no período em questão poderiam ser resumidas nos 

seguintes pontos: “(i) a dinâmica da produção capitalista e das trocas mercantis e os correspondentes avanços em 

tecnologia, transportes e comunicações; (ii) a reestruturação da família e do lar; (iii) mudanças na ecologia social 

das cidades e dos subúrbios; (iv) a ascensão dos mass media eletrônicos; e (v) a democratização da vida social e 

cultural” (Garland, 2008, p. 185). 
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discursos” (Garland, 2008, p. 367), que iriam “da conduta dos moradores que trancam as portas 

de suas casas às ações das autoridades que habilitam as leis criminais” (Garland, 2008, p. 31) e 

que teriam engendrado diversas mudanças – nem sempre coerentes entre si – nas políticas 

criminais. 

 Para Garland, a migração dessa cultura do controle para o sistema de justiça criminal 

seria mediada por dois modos concorrentes de se conceber a criminalidade e a punição, que 

expressariam uma série de conflitos e tensões e que resultariam em um “conjunto de políticas 

cada vez mais polarizadas [e] dicotômicas” (Garland, 2008, p. 288). Para o autor existiriam 

“enquadramentos criminológicos diametralmente opostos entre si” (Garland, 2008, p. 288) que 

informariam o discurso governamental sobre o crime. De um lado, haveria uma “criminologia 

do eu”, influenciada pelo neoliberalismo, que “caracteriza[ria] o criminoso como consumidores 

normais, racionais, como nós” (Garland, 2008, p. 288), de modo que o controle engendrado por 

esse discurso voltaria à gestão preventiva das oportunidades desses atores tipicamente 

econômicos26 e seria invocada para “banalizar o crime, para mitigar os medos desproporcionais 

e para promover ação preventiva” (Garland, 2008, p. 288). Assim, por meio desse grupo de 

cálculos governamentais de orientação neoliberal, para o autor, “as altas taxas de 

encarceramento representa[riam] o desperdício de recursos escassos” (Garland, 2008, p. 289). 

Por outro lado, haveria uma “criminologia do outro”, influenciada pelo 

neoconservadorismo, segundo a qual o criminoso seria tomado pela figura “do excluído 

ameaçador, do estranho, do marginalizado, do revoltado” (Garland, 2008, p. 288), que deveria 

ser controlado por meio de penas mais duras, do encarceramento voltado à neutralização e à 

exclusão social. Esse discurso funcionaria “para demonizar o criminoso, para expressar 

simbolicamente os medos e ressentimentos populares e para promover apoio ao poder punitivo 

estatal” (Garland, 2008, p. 288-289), e, seguindo essa lógica, as altas taxas de encarceramento 

representariam “um símbolo positivo da disposição do Estado de usar a força contra seus 

inimigos, de expressar o sentimento popular e de proteger o público através dos meios 

necessários” (Garland, 2008, p. 289). 

 
26 A caracterização do discurso da “criminologia do eu” por Garland aproxima-se bastante da apresentação 

realizada por Foucault em seu célebre curso Nascimento da biopolítica (2010) sobre a visão do neoliberalismo 

(em especial, o estadunidense) do crime e da punição. Tomando como base os trabalhos de Isaac Ehrlich, George 

Stigler e Gary Becker, Foucault aponta para a forma como os teóricos neoliberais tratam da apreensão do crime e 

do criminoso em termos econômicos. O agente criminoso, tomado como sujeito racional – representado pela figura 

do homo oeconomicus – deveria ser gerido por estímulos e influências, de modo que “o enforço da lei [seria] o 

conjunto de instrumentos de ação sobre o mercado do crime que opõe à oferta do crime uma demanda negativa” 

(Foucault, 2010). Nesse sentido, cf. Altheman et al., 2020; Minhoto, 2015, 2020. 
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De fato, para Garland, neoliberalismo e neoconservadorismo representariam correntes 

políticas gerais com lógicas não apenas distintas, mas fundamentalmente opostas, que 

caracterizariam o ambiente ideológico ambivalente da modernidade tardia e, assim, moldariam 

as respostas penais (Garland, 2008, p. 290). Nesse sentido, para o autor, essas “posições 

contraditórias” teriam se combinado de forma pontual e reacionária ao longo dos governos de 

Thatcher, na Inglaterra, e de Reagan, nos EUA (Garland, 2008, p. 215-221)27. Em outras 

palavras, a mobilização do conceito de neoliberalismo por Garland aparece, portanto, apenas 

para caracterizar essa aventada faceta das alterações contraditórias nas políticas criminais, que 

engendraria, em última instância, punições menos rigorosas e retiraria a centralidade das 

prisões. O recrudescimento penal da modernidade tardia, nessa leitura, seria uma característica 

ativada por meio de outros discursos e lógicas – os neoconservadores28. 

Apesar da notável relevância da contribuição de Garland para a pesquisa na sociologia 

da punição e para a investigação de câmbios em políticas criminais, essa divisão entre 

“neoconservadorismo” e “neoliberalismo” como discursos e práticas políticas que 

engendrariam respostas penais distintas, e a visão de que o endurecimento penal e os processos 

de construção de inimigos seriam decorrentes apenas do primeiro apresentam algumas 

limitações que merecem ser exploradas a fundo. Com Minhoto (2015), parece relevante apontar 

“certa fragilidade no movimento bifurcado indicado pelo autor, que talvez deixe as coisas muito 

estanques nesse passo, sem ver como uma está imbricada na outra” (p. 300). Com efeito, as 

contribuições de Cooper (2019) ajudam a compreender a fragilidade dessa pretensa dicotomia. 

A análise da autora sobre o nascimento conjunto do neoliberalismo e do novo conservadorismo 

social nos EUA entre as décadas de 1960 e 1970 mostra que, muito mais do que uma afinidade 

pontual e reativa entre práticas que seriam incoerentes (como sugerido por Garland, 2008, p. 

215), esses dois discursos (e as práticas políticas neles baseadas) construíram-se de modo 

articulado e com diversos reforços mútuos. Por essa razão, a autora pontua que uma análise do 

neoliberalismo com um “foco exclusivo no individualismo de livre mercado (...) torna 

ininteligível a sua compatibilidade histórica com várias constituições do conservadorismo 

moral” 29 (Cooper, 2017, p. 71). Nesse sentido, mostra também como o desenvolvimento 

 
27 A análise bifurcada (Minhoto, 2020) de Garland (2008), assim, pode ser compreendida como um exemplo de 

leitura sobre os fenômenos recentes que “tem tratado os compromissos da direita com política neoliberal e com 

seus outros valores como se corressem em trilhos separados” (Brown, 2019, p. 110). 
28 Vale destacar que essa construção baseada em dois polos contrapostos parece, de alguma forma, relacionar-se 

com a tendência de “ziguezague para cima” (Cavadino e Dignan, 2006) verificada nos câmbios político-criminais 

no Reino Unido, país de origem de Garland.  
29 “Conservadorismo moral” é, precisamente, um dos termos utilizados também por Garland (2008, p. 221) para 

apresentar a pretensa bifurcação. 
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histórico do neoliberalismo sustentou-se na utilização recorrente das “metodologias 

neoconservadoras” (Cooper, 2017, p. 63) de imposição estatal para a construção da ordem de 

livre mercado pretensamente natural (no mesmo sentido: Dardot e Laval, 2016; Peck, 2010). 

Apoiando-se nas bases sedimentadas pela autora e estendendo seu argumento30, 

portanto, parece que o campo do controle penal é, precisamente, um dos mais relevantes pontos 

de imbricação histórica entre a defesa dos ditames mercadológicos e a disciplina moral 

conservadora. Como aponta Minhoto (2015), em linha com o argumento aqui sustentado, o 

neoliberalismo “na medida em que opera uma ressubjetivação das causas dos problemas sociais 

e o discurso do empreendedor de si (...), legitima diferentes estratégias de responsabilização 

individual mobilizadas pela criminologia do outro” (p. 300). Nesse sentido, como procuraremos 

mostrar na seção seguinte, a mobilização do conceito foucaultiano de racionalidade neoliberal 

(Foucault, 2010), parece ser um dos pontos nevrálgicos para compreender como se dá essa 

articulação no campo das respostas penais (Minhoto, 2015; 2020; Altheman et al., 2020; 

Cooper, 2017). 

Em consonância com tais críticas às proposições de Garland31, Wacquant (2007a, 

2007b, 2012) apresenta uma das mais notáveis contribuições que apontam a expansão penal 

como parte não contraditória, mas inerente ao estado neoliberal. Voltando-se para o contexto 

norte-americano e tomando como marco temporal o período a partir da década de 1970, o autor 

francês analisa a retração do estado de bem-estar social (welfare state) e, com base em conceitos 

da tradição sociológica bourdiesiana, aponta para um deslocamento do campo burocrático dos 

EUA, em relação à administração de populações e territórios pobres, de um polo protetor para 

o polo punitivo. Com o advento do neoliberalismo, para Wacquant (2007a, 2007b, 2012), a 

punição apareceria como uma forma de administrar as populações marginalizadas pelas 

próprias políticas neoliberais e como uma resposta à insegurança (ou ansiedade) social 

generalizada (objetiva e subjetiva) gerada pela deterioração das condições materiais das classes 

trabalhadoras.  

 
30 Cumpre notar que as proposições de Cooper (2017) tem como objeto de análise a mobilização política dos 

“valores de família” para os processos de desestruturação das provisões sociais do Estado nos EUA, de modo que 

apenas algumas esparsas referências ao sistema penal são feitas ao longo da obra. No entanto, o argumento 

construído pela autora parece dar as bases para pensar as articulações entre neoliberalismo e neoconservadorismo 

para além do seu escopo de análise. 
31 Vale destacar, também, que as críticas de Wacquant (2012) à Garland (2008) não residem apenas na discordância 

com a pretensa bifurcação entre neoconservadorismo e neoliberalismo. Em primeiro lugar, mobilizando 

argumentos semelhantes àqueles apresentados na seção anterior, Wacquant (2012) critica a insistência do autor 

britânico em trabalhar com os imprecisos dados de criminalidade para sustentar a tese do “aumento da violência 

criminal” relacionada à emergência da cultura do controle. Ademais, aponta para as limitações do uso da noção de 

modernidade tardia, que seria um “termo guarda-chuva” e “excessivamente vago” (Wacquant, 2012, p. 26-27), 

nas explicações dos câmbios punitivos. 
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Nesse sentido, o autor trata o aparato penal como um órgão central do estado neoliberal, 

que atuaria para o controle das populações marginalizadas, condicionadas por raça e classe 

como um instrumento para a imposição de categorias, contribuindo para a criação e manutenção 

de desigualdades materiais e simbólicas (Wacquant, 2012). Nas palavras do autor, em linha 

com o argumento aqui exposto, “o estado penal, insidioso, expansivo e caro não [seria] um 

desvio do neoliberalismo, mas sim um de seus ingredientes constitutivos” (Wacquant, 2012, p. 

33). 

Para construir esse argumento, o autor apresenta, o que ele considera um “conceito 

sociológico denso” (2012) de neoliberalismo. Em síntese, nessa perspectiva, o neoliberalismo 

seria um projeto político de caráter transnacional e que teria como foco “recriar o nexo do 

mercado, do estado e da cidadania” (Wacquant, 2010, p. 213), e, ainda, que reafirmaria as 

premissas do capital e articularia quatro lógicas institucionais: (i) a desregulação econômica, 

focada em promover os mecanismos de mercado como aparato não apenas para empresas e 

transações econômicas, mas também para uma ampla gama de relações humanas; (ii) a 

devolução, a retração e a recomposição do estado de bem-estar social, para submeter os 

indivíduos às relações precarizadas de emprego; (iii) um aparato penal expansivo, para conter 

as desordens geradas pela insegurança social e pela desigualdade; e (iv) a metáfora cultural da 

responsabilidade individual, que invade todas as esferas da vida, para a construção do “eu” 

empreendedor32. 

A partir deste diagnóstico realizado sobre o contexto norte-americano – e, aplicado, em 

parte, ao contexto francês (Wacquant, 2007a, 2011) – Wacquant (2010, 2007b) faz referências 

a casos de países do Sul global. Em linhas gerais, por considerar o neoliberalismo um projeto 

transnacional, o autor replica seu modelo teórico para tais países – como o Brasil – e indica que 

eles teriam adotado políticas “super-punitivas inspiradas pelos EUA nos anos 1990”, por terem 

“pego a rota da desregulação do mercado e da retração estatal” (Wacquant, 2010, p. 212) de 

forma que seria por essas razões que teriam ocorrido os exorbitantes aumentos em suas 

populações carcerárias. 

 A instigante tese de Wacquant (2007a, 2007b, 2010, 2012) sobre a ocorrência de uma 

guinada punitiva com o advento do neoliberalismo, dessa forma, traz elementos fundamentais 

para pensar as possíveis correlações entre os fenômenos verificados em diferentes partes do 

 
32 Ainda, Wacquant (2012) ressalta que o neoliberalismo teria como “princípio ideológico central” (p. 33) a noção 

de “governo mínimo”, uma vez que, em realidade, nesse “Estado centauro, liberal no topo e paternalista na base”, 

haveria um o incremento de “mais Estado” nas áreas policiais e carcerárias, para lidar com a insegurança causada 

pelas políticas de “menos Estado” nos âmbitos sociais e econômicos (2007a, p. 203). 
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globo. Contudo, o autor foi também alvo de diversas críticas, em especial pelo caráter 

excessivamente generalizante de sua concepção de neoliberalismo (Azevedo e Campos, 2020; 

Garland, 2013; O’Malley, 2016; Sozzo, 2018), e, precisamente, pela tentativa de replicar com 

poucas mediações aos países do Sul global a sua tese elaborada para os países do Norte e, 

especificamente, para os Estados Unidos (Sozzo, 2016, 2018). Em síntese, grande parte dessas 

críticas questiona: “de que modo a reprodução da ideia de uma mudança na punição (...) nos 

EUA e em alguns países da Europa explica, de fato, a complexidade da punição no Brasil?” 

(Alvarez e Campos, 2017, p. 199). Indaga-se, por um lado, como essas análises podem explicar 

as relações de novas tendências repressivas com o histórico colonial de controle social violento 

existente no país contra a população pobre, negra e indígena (Flauzina, 2017a). Por outro, 

problematiza-se também a compreensão dessas mudanças gerais em contextos marcados por 

processos políticos recentes bastante variados e distintos, nos quais não pôde ser verificada a 

construção e um posterior desmantelamento de um Estado de bem-estar (Sozzo, 2018).  

 De fato, essas críticas apontam para uma limitação relevante em relação à replicação 

direta pretendida por Wacquant (2007, 2012) para a análise de contextos sociais distintos e com 

diferentes conformações histórias e políticas. Contudo, diferente do que pretendem Sozzo 

(2016, 2018)33 e O’Malley (2016), tais limitações não devem levar à conclusão da 

impossibilidade de trabalhar-se com o conceito de neoliberalismo na compreensão da tendência 

de convergência penal apresentada. Seguindo as proposições de Iturralde (2012), o passo mais 

adequado seguinte à compreensão de tais limitações verificadas na tese de Wacquant parece ser 

a compreensão de que “o neoliberalismo pode dar lugar a resultados diferentes ao estabelecer-

se em contextos globais distintos” (p. 172). Nesse sentido, propõe-se, em linha com a 

argumentação de De Giorgi (2018), que a mobilização do aparato teórico dos estudos sobre a 

“governamentalidade” de Foucault (2010, 2015) possibilite uma maior densidade à investigação 

nesse campo (Simon, 2007). Nas palavras de Minhoto (2015), a ausência dessa perspectiva 

representa, precisamente, o “ponto cego na análise da guinada punitiva contemporânea” (p. 

289). No mesmo sentido, Alvarez e Campos (2017) defendem que “a incorporação mais efetiva 

 
33 Vale pontuar, aqui, que apesar de apontar limitações importantes em relação à replicação direta pretendida por 

Wacquant (2007a, 2012) para a análise de contextos sociais distintos e com diferentes conformações histórias e 

políticas, as elaborações de Sozzo (2016, 2018) têm como base o (ainda mais) impreciso conceito de “pós-

neoliberalismo” que, como será apresentado no Capítulo 3 do trabalho, não parece dar conta das dinâmicas e do 

caráter de um neoliberalismo híbrido (Andrade, 2019) em construção no Brasil desde o final do século XX. 
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dos (...) cursos do Collège de France de Foucault” possibilita “uma análise mais pormenorizada 

da punição em seu envolvimento com diferentes práticas e saberes” (p. 199) 34. 

 

1.4. SOBRE O CONCEITO DE NEOLIBERALISMO: RACIONALIDADE, 

GOVERNAMENTALIDADE, PROCESSOS, HIBRIDIZAÇÕES E DESENVOLVIMENTOS 

GEOGRÁFICOS DESIGUAIS 

 Para a compreensão de como tais conceitos podem ser ferramentas importantes na 

captação dos câmbios nas tecnologias punitivas, mostram-se necessárias alguns breves 

comentários. A literatura sobre o neoliberalismo costuma apontar, sem grandes divergências, 

as décadas de 1970 e 1980 como o momento da “grande virada” política neoliberal (Brown, 

2015; Cooper, 2017; Dardot e Laval, 2016; Harvey, 2014; Paulani, 2008; Peck, 2010). Foi nesse 

momento, após uma série de crises econômicas globais (Harvey, 2004; Streeck, 2018) e de 

situações sociais e políticas específicas de cada contexto, que governos alinhados à doutrina 

neoliberal subiram ao poder, eleitos (como nos casos dos EUA e do Reino Unido35), ou por 

meio de violentos golpes de estado, como no caso do Chile (Klein, 2008). A partir de então, em 

um processo que seria intensificado ao longo dos anos 1990, as diretrizes neoliberais, “por meio 

de uma série de idas e vindas e experimentos caóticos” (Harvey, 2014, p. 23) espalharam-se ao 

redor do globo. 

 Apesar de ser possível verificar um certo consenso nos estudos sobre o tema em relação 

à identificação desse momento da virada política neoliberal, a definição precisa do que se 

compreende por “neoliberalismo” é, de certo, questão muito mais controvertida. Desse modo, 

o conceito é objeto de uma série de discussões e são múltiplas as abordagens que tentam 

compreender todos os processos envolvidos (Cahill et al., 2018). Ainda que possam ser 

delineadas algumas características recorrentes em projetos políticos neoliberais, elas não 

parecem dar conta do fenômeno em sua totalidade. Explorando esse argumento, Peck, Brenner 

e Theodore (2018) apresentam algumas dessas propriedades gerais do neoliberalismo, que, em 

um plano amplo e abstrato, poderiam ser resumidas em 

Uma orientação direcionada ao capital financeiro e voltada à exportação; uma 

preferência por modos não burocráticos e flexíveis de regulação; uma aversão 

 
34 Nesse sentido, em escrito recente, o próprio Sozzo (2018) reconhece que tomar o neoliberalismo como “uma 

racionalidade governamental que está sempre aberta a possibilidades de mutação e variações e que coexiste com 

outras racionalidades” (p. 677) possa ser uma forma “empiricamente sensível” (p. 680) de mobilização desse 

conceito nos estudos sobre a punição. 
35 Com mostra Harvey (2014, p. 31), a década de 1970, nos EUA e na Inglaterra, foi marcada por uma notável 

influência do pensamento neoliberal no nível político. No entanto, para o autor, a ascensão ao poder de Margaret 

Tatcher e de Ronald Reagan, em 1979 e 1981, respectivamente, representam a principal marca da grande virada 

hegemônica neoliberal. 
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à redistribuição socioespacial progressiva e aos direitos sociais 

institucionalizados; o disfarce do poder das elites, das contínuas 

despossessões e de uma redistribuição para cima por meio de ideologias de 

justiça competitiva e pela economia de gotejamento [trickle down economics]; 

e uma inclinação estrutural em favor de sistemas de governança que imitam 

mercados, de concessões corporativas e de monopólios privatizados  (Peck et 

al., 2018, p. 7) 

 

Nesse sentido, parte das definições enfocam nessas reformas estruturais – políticas e 

econômicas – voltadas à mercantilização36 como centro dos processos de neoliberalização, 

ainda que reconheçam, acertadamente, o caráter incerto e cambiante, ou seja, o 

“desenvolvimento geográfico desigual” (Harvey, 2014, p. 97) de implementação das diretrizes 

dessa cartilha37. Parece ser nessa direção a leitura de Harvey (2014), que interpreta a 

neoliberalização como, por um lado, um projeto de “reorganização do capitalismo 

internacional” (p. 37) e, por outro, um “projeto político de reestabelecimento das condições de 

acumulação do capital e de reestruturação do poder das elites econômicas” (p. 37). 

Essas leituras, certamente, trazem contribuições importantes. Em primeiro lugar, não 

parece possível descartar a presença (ainda que de forma turbulenta e diversificada) de parte 

significativa dessas diretrizes político-econômicas nos processos de neoliberalização 

verificados ao redor do globo. Nesse sentido, encontram-se nas proposições de Harvey (2014) 

as bases para a compreensão dos “desenvolvimentos geográficos desiguais” e da característica 

processual e híbrida do neoliberalismo. Em segundo, não se pode descartar o caráter de 

reestruturação do poder de classe como marca relevante dos projetos neoliberais ao redor do 

globo, representada em especial pelo aumento das desigualdades sociais e da concentração de 

riqueza (Harvey, 2014; Paulani, 2006; Streeck, 2018) e pela atualização das formas de 

exploração e precarização do trabalho (Braga, 2018; Standing, 2013). 

No entanto, em ponto relevante para a análise aqui proposta, a definição do 

neoliberalismo por meio dessas características gerais de um projeto político e econômico 

implementado de forma cambiante ao redor do mundo parece não captar, em sua totalidade, as 

profundas transformações verificadas, também, no interior do tecido social dos mais variados 

 
36 De acordo com Brown (2015, p. 59-70), a “mercantilização” representariam as mudanças voltadas à abertura e 

criação de novos mercados, por meio da monetização generalizada de uma ampla gama de condutas e relações 

sociais. Para a autora, como veremos a seguir, a transformação engendrada pela racionalidade neoliberal seria 

ainda mais radical, representada pelo processo de “economicização” de todas as esferas da vida. 
37 Como mostram Peck (2010; et al., 2018) e Harvey (2014), essas características citadas não estiveram, 

necessariamente, presentes em todos os processos de neoliberalização. Os fenômenos complexos verificados no 

“desenvolvimento geográfico desigual” (Harvey, 2014, p. 97; Peck, 2010) do neoliberalismo apontam como são 

recorrentes as mutações dessas qualidades, bem como as articulações de algumas delas com outras e diferentes 

lógicas. 
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contextos. Por essa razão, a aposta é que os aportes foucaultianos ao estudo do tema, que 

propõem tomar o neoliberalismo como uma racionalidade que “tende a estruturar e organizar 

não apenas a ação dos governantes, mas até a própria conduta dos governados” (Dardot e Laval, 

2016, p. 17), ajudem a captar essas dimensões, bem como auxiliem a compreender melhor o 

caráter irregular e possivelmente híbrido (Peck, 2010) das formações neoliberais históricas38. 

Em outras palavras, o que se pretende, a partir dessas bases, não é delimitar um conceito 

hermético de neoliberalismo que possa ser aplicado ao estudo dos câmbios contemporâneos da 

punição. Pelo contrário, compreendendo, com Peck (2010), que o “caráter contestado e instável 

do significante pode, em realidade, revelar algo sobre a natureza dos processos, fenômenos e 

práticas significados” (p. 15), pretende-se mobilizar ferramentas que possibilitem, 

precisamente, jogar luz nos movimentos, nas disputas, nas articulações e nas reconfigurações 

que compõem as formações realmente existentes (Brown, 2019; Peck et al., 2018) do 

neoliberalismo. Essa construção parece especialmente relevante para a compreensão dos 

truncados processos verificados em países do Sul Global (Gago, 2018), como no caso brasileiro 

(Andrade, 2019; Minhoto, 2020). 

Dentro dessa proposta, o conceito foucaultiano de racionalidade neoliberal39 traz a 

importante contribuição de tomar o neoliberalismo não apenas como um conjunto de políticas 

econômicas, mas como uma norma de razão (Brown, 2015), como um “conjunto de discursos, 

práticas e dispositivos que determinam um novo modo de governo dos homens segundo o 

princípio universal da concorrência” (Dardot e Laval, 2016, p. 7). Desse modo, o neoliberalismo 

é concebido como um verdadeiro modelo de sociedade, composto por um conjunto de práticas, 

que, com o tempo – e através de um longo e contingente processo de tentativas e erros – 

decantou e se tornou tanto uma forma geral de vida quanto uma racionalidade de governo. Por 

esse motivo, a expressão “racionalidade governamental” é usada para “identificar a forma de 

governo de uma razão normativa que, como formulado por Mitchell Dean, é ‘tanto anterior à 

ação política, quanto sua condição’” (Brown, 2015, p. 115). É nesse sentido que o 

neoliberalismo atua de modo a “transformar todos os domínios e esforços humanos, em 

 
38 Como já explicitado, essa leitura cruzada entre perspectivas de orientações marxista e foucaultiana encontra-se 

no meio de uma série de tensões. Contudo, seguindo as linhas traçadas por Cooper (2008, 2017), Peck (2010), 

Brown (2015; 2019), Gago (2018); Dardot e Laval (2016), parece que ela pode ser potente para uma compreensão 

adequada desse complexo fenômeno. 
39 O conceito foi apresentado por Foucault em curso ministrado no Collège de France entre 1978 e 1979. Ou seja, 

em um momento muito cujas aulas foram posteriormente compiladas e publicadas como um livro sob o título 

Nascimento da biopolítica (2010). Esse conceito – elaborado ainda em um momento inicial da hegemonia 

neoliberal – foi, então, trabalhado e desenvolvido por uma série de autores, em especial diante das transformações 

verificadas após a morte do autor francês. 
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conjunto com os próprios humanos, de acordo com uma imagem específica do econômico” 

(Brown, 2015, p. 10). 

 A racionalidade neoliberal, assim, tem como um de seus pontos centrais a tendência de 

economicização de todas as esferas da vida social (Foucault, 2010, p. 304-312), bem como a 

economicização dos próprios sujeitos40. Ou seja, o neoliberalismo, nesta perspectiva, é marcado 

por um intenso processo de subjetivação, que tem como vetores fundamentais a disseminação 

da forma empresa e da lógica da competição para todos os âmbitos da vida, inclusive para os 

próprios seres humanos e suas relações interpessoais (Foucault, 2010, p. 307). 

A chave da interpretação foucaultiana, nesse sentido, parece estar na apreensão do 

neoliberalismo dentro do que o autor francês concebeu como estudos da governamentalidade. 

Como mostra Lemke (2017), nos cursos ministrados por Foucault ao fim de sua via, ele 

demonstrou um interesse “nos processos de longo prazo de coevolução do estatuto do Estado 

moderno [statehood] e da subjetividade moderna” (p. 16). Dessa forma, passou a trabalhar a 

governamentalidade41, definida, em suas palavras, como: 

o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, 

cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante específica e 

complexa de poder, que tem por alvo a população, por forma principal de 

saber a economia política e por instrumentos técnicos essenciais os 

dispositivos de segurança (Foucault, 2015, p. 429). 

 

 Esta noção parte de uma concepção bastante aberta do termo governo (Foucault, 2015; 

Simon, 2007, p. 17), que aborda tanto a administração estatal quanto o controle de si (Lemke, 

2017, p. 17). Desse modo, é esse conceito que, por um lado, permite a Foucault tratar, 

novamente, da questão da formação do Estado moderno; e, ao mesmo tempo, voltar-se à 

discussão da formação do sujeito e dos processos de sujeição para além das disciplinas42 

(Foucault, 1995). Em outras palavras, trata-se de uma análise no plano dos mecanismos de 

condução das condutas (Foucault, 1995) tanto dos outros, quanto de si, de modo que permite a 

 
40 Foucault (2010, p. 275-293) define essa economicização, em linhas gerais, como o ressurgimento da figura do 

homo oeconomicus – ou seja, da figura humana que se orienta pelo cálculo racional e pelas regras de mercado para 

obter melhores posições em uma constante competição (cf. Foucault, 2010, p. 275-293) – sobre o homo juridicus 

e o homo legalis. Brown (2015, p. 79-99) acrescenta, ainda, que o triunfo do homo oeconomicus se dá também, 

sobre o homo politicus, a figura voltada para a “realização da soberania popular, assim como de sua própria 

soberania” (Brown, 2015, p. 86) 
41 O neologismo, a indicar a abrangência do conceito, parte de uma fusão entre as palavras “governo” e 

“mentalidade” (Lemke, 2017). 
42 É importante notar que o conceito de governamentalidade não pressupõe um abandono da noção de poder como 

uma microfísica, a ser captada pela observação das capilaridades e de seu exercício real. Em realidade, aquele 

conceito dá maior densidade a esta noção, uma vez que permite a análise articulada desses exercícios constantes e 

cotidianos com as práticas de gestão desenvolvidas a nível estatal, em um estudo combinado das técnicas de 

individualização com os procedimentos de totalização (Foucault, 1995, p. 236). 
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Foucault observar “como formas de governo político são articuladas com práticas de auto-

governo” (Lemke, 2017, p. 5), e, assim, “dar conta de como a multiplicidade e heterogeneidade 

das relações de poder são integradas e articuladas em formas mais gerais de mando” (Lemke, 

2017, p. 5). 

 Em suma, dentro desse quadro da analítica de governo foucaultiana, Dardot e Laval 

(2016, p. 377-378) apontam quatro traços centrais para a compreensão do conceito de 

racionalidade neoliberal. Como primeiro traço, tem-se que o discurso neoliberal assume 

explicitamente seu projeto de construção, por reconhecer que a ordem de mercado não é um 

dado natural, mas que “requer a intervenção ativa do Estado” (p. 377). O segundo traço é que 

a essência dessa lógica de mercado – que deve ser ativamente construída e continuamente 

protegida – é a competição e a concorrência, que devem ser generalizadas para todas as esferas.  

A terceira característica é que “o Estado não é simplesmente o guardião vigilante desse quadro; 

ele próprio, em sua ação, é submetido à norma da concorrência” (p. 378). Por fim, o quarto 

traço é que a universalização da forma empresa e da lógica da competição vai muito além do 

mundo dos negócios e do Estado e atinge os próprios indivíduos e as suas relações interpessoais. 

Dentro de todo o exposto, a compreensão do neoliberalismo como uma racionalidade 

parece adensar a proposição de analisar os desenvolvimentos mundanos e efetivos de sua 

implementação como diferentes “processos de neoliberalização” (Brenner et al., 2010; Peck, 

2010), que transcorrem de formas não lineares e com possibilidades de conformações híbridas 

(Peck, 2010; Andrade, 2019) com outras racionalidades. Nesse sentido, pensar o caráter 

polimórfico e contraditório (Peck, 2010) desses processos parece ser um passo importante para 

a compreensão do que significam os “desenvolvimentos geográficos desiguais” apontados por 

Harvey (2014)43. Essa leitura aponta, portanto, para a compreensão de como a lógica neoliberal 

se articula de maneira desigual em diferentes territórios, em especial devido ao engate com 

características político-institucionais e sociais de cada contexto (Peck, 2010; Brenner et al., 

2010, p. 331). Mais ainda, aponta para como os vacilantes processos de neoliberalização 

reacendem e retrabalham lógicas específicas de cada localidade.  

Isso ocorre, contudo, sem perder de vista os entrelaces entre os diversos contextos, que 

permitem “encontrar ecos e conexões entre esses terrenos geográficos desiguais” (Peck, 2010, 

p. xvii). Para o autor, “não apenas cada ‘caso’ revela uma relação conjuntural única com o 

‘todo’ neoliberal em constante evolução e globalização, como a integração distintiva de cada 

 
43 Peck (2010, p. xvii) apoia-se, precisamente, no supracitado conceito de Harvey para, em um passo além, sugerir 

sua concepção de tomar o neoliberalismo como um “conceito em movimento”, que funcione “não apenas em 

diferentes contextos, mas através desses contextos”.  
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formação regulatória contribui para a recriação do neoliberalismo transnacional” (p. 22). A 

aposta, assim, é que essas contribuições auxiliem na captação da “coerência estratégica” (Rose, 

2000) entre neoliberalismo e guinada punitiva verificada, nas diversas configurações que ambos 

os fenômenos apresentam em diferentes cenários. 

 

1.5. ENTRE O GOVERNO PELO CRIME, A PENALIDADE NEOLIBERAL E OS PERIGOS DE 

EMERGÊNCIA 

A partir de todo o exposto até aqui, passa-se à análise de como a leitura proposta de 

neoliberalismo pode contribuir com os estudos da punição. A ideia, frise-se, é que, 

compreendendo a “coerência estratégica” (Rose, 2000) entre neoliberalismo e guinada punitiva, 

seja possível observar os dois fenômenos voltando-se tanto para suas tendências globais quanto 

para as suas manifestações locais específicas, assim como para as interpenetrações recíprocas 

entre diferentes contextos. Nesse sentido, propõe-se esse olhar conjunto para a compreensão de 

como fatores externos conectam-se a lógicas e processos históricos, sociais e políticos internos, 

formando misturas híbridas que se traduziram, em desenvolvimentos desiguais, nas diversas 

práticas punitivas concretas de cada localidade.  

Para isso, será apresentado, nesta seção, como a racionalidade neoliberal atualiza e 

generaliza uma lógica repressivo-securitária, em especial por meio de um discurso de combate 

ao “outro” gerador de riscos à construção do ambiente de constante competição (Minhoto, 2015, 

2020; Altheman et al., 2020). Nos capítulos seguintes, será realizada a análise de como esses 

processos podem ser verificados nos EUA e no Brasil, procurando indicar – na esteira de todo 

o construído até aqui – suas relações e influências, bem como as disputas, hibridizações e 

engates específicos com as peculiaridades locais de cada contexto. 

A atualização e a ativação dos mecanismos repressivo-securitários pela racionalidade 

neoliberal encontra seu centro em algumas das características desta “nova razão do mundo” 

(Dardot e Laval, 2016), também ligadas entre si: o intenso discurso de responsabilização 

individual; e o espraiamento da competição para todas as esferas da vida social, em especial 

para as relações interpessoais, pela configuração de um ambiente de disputas que precisa ser 

constante e ativamente construído e mantido – em especial, por meio da atuação do Estado. 

Como mostram Dardot e Laval (2016, p. 215-223), a disseminação da forma empresa 

para a própria esfera de subjetivação traz consigo uma intensa carga de culpa e responsabilidade 

individual. No processo de construir os sujeitos como “empreendedores de si”, portadores de 

“capital humano”, o discurso neoliberal “encarrega o trabalhador, estudante, consumidor ou 

pessoa indigente de discernir e tomar as estratégias corretas de auto-investimento e 
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empreendedorismo para prosperar e sobreviver” (Brown, 2015, p. 132). Essa carga de 

responsabilidade e responsabilização aponta para uma nova causa para os problemas sociais 

(Minhoto, 2015, p. 300), por colocar “em funcionamento um princípio de divisão entre os 

trabalhadores bons e sérios, que [são] bem sucedidos, e todos aqueles que fracassaram por sua 

própria culpa” (Dardot e Laval, 2016, p. 220). Esse princípio de divisão da sociedade, como 

relatam Dardot e Laval (2016, p. 215-223), fora amplamente utilizado pelos já mencionados 

governos de orientação neoliberal – como o de Margaret Thatcher, na Inglaterra; e de Ronald 

Reagan, nos EUA – para culpar os desempregados por sua própria situação e justificar o 

desmonte das redes de proteção e dos serviços sociais do Estado. Assim, segundo este discurso, 

“a sociedade não deveria nunca mais ser responsável pela sorte dos indivíduos” (Dardot e Laval, 

2016, p. 220; no mesmo sentido: Wacquant, 2011, p. 69-73; Lemke, 2017, p. 65-70). 

Expandido o argumento, parece que este princípio de divisão é também explorado para 

a justificativa de políticas cada vez mais repressivas: a separação entre “bons” e “maus” 

trabalhadores – ou, “bons e maus cidadãos”, no jargão utilizado por atores sociais e políticos 

apologéticos da violência estatal – intensifica o discurso de que ninguém deve ser obrigado a 

lidar com riscos causados pelo outro, assim como sedimenta as bases para o discurso de que 

“qualquer meio” pode ser utilizado contra aqueles que, por sua própria culpa, não se encaixarem 

dentro da ordem (Belli, 2000, p. 161). Nos termos de Wacquant (2011, p. 69-73)44, o que parece 

estar em jogo é uma substituição das explicações sociológicas para fenômenos complexos por 

respostas individualizantes – o que passa a assumir o papel fundamental na aplicação de 

medidas punitivas (Lemke, 2017, p. 67). O autor capta, assim, uma “necessidade imperativa de 

dissociar causas sociais e responsabilidade individual, segundo o esquema básico da visão 

neoliberal do mundo social” (Wacquant, 2011, p. 71). Desse modo, “a racionalidade neoliberal 

se apresenta (...) como um combustível para estratégias de demonização da figura do criminoso-

inimigo-a-ser-abatido” (Minhoto, 2015, p. 300)45. 

 
44 Nesse ponto, cumpre ressaltar que, apesar da formulação de Wacquant não englobar o conceito de racionalidade 

neoliberal foucaultiano e enfocar, por vezes, em um desenvolvimento estanque do neoliberalismo como projeto 

político (que teria como um de seus centros uma retração de um Estado de bem-estar social), Minhoto (2015) 

destaca que o esforço do autor francês em colocar o Estado penal expansivo como componente central do 

neoliberalismo revelaria uma “presença-ausente” das proposições de Foucault no pensamento do autor. Por essa 

razão, ainda que se aceite as críticas ao caráter generalizante das teses de Wacquant (2007a, 2011, 2012), diversas 

de suas proposições mostram-se relevantes para o argumento construído. 
45Aqui, seguindo as lições de Foucault em Vigiar e Punir (2012) – a evidenciar, ademais, a sobreposição entre 

governamentalidade e disciplina –, sobre o caráter produtivo da prisão, pela construção da delinquência, parece 

ser interessante apontar como a lógica repressivo-securitária do neoliberalismo não apenas se justifica a partir 

dessa divisão entre “bons” e “maus”, como ela também ajuda, pela gestão diferencial dos ilegalismos, a produzir 

essa divisão. 
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De forma articulada com essa configuração responsabilizante e individualizante da 

racionalidade neoliberal, os apontamentos de Foucault (2010), Dardot e Laval (2016, 2019) e 

Lemke (2017), ajudam a compreender como a lógica da competição generalizada – ou seja, a 

“liberdade de competição” – requer, “como condição prévia de sua operação” (Dardot e Laval, 

2019, p. 22) o reforço da segurança. O que está por trás deste argumento, seguindo todo o 

referencial teórico apresentado, é que da mesma forma que o ambiente de competição entre 

empresas precisa ser construído institucionalmente e protegido de maneira constante pela 

regulação estatal; o ambiente de competição entre sujeitos disseminado pela razão neoliberal 

também necessita dessa intensa regulação para sua criação, manutenção e proteção. Nesse 

sentido, Lemke (2017), analisando as lições de Foucault nos cursos ministrados em 1978 e 

1979, nota como o teórico francês captou a “relação problemática e paradoxal entre a produção 

incessante de liberdade e o perigo de sua destruição” (p. 66), que estaria já no coração do 

liberalismo clássico e que foi atualizada e explicitada na dinâmica neoliberal. A indicar a 

articulação com os processos de individualização supracitados, o que se verifica nessa 

construção ativa do ambiente de competição, é que quaisquer pessoas ou grupos que possam, 

por qualquer maneira, colocar essa ordem em risco devem ser prontamente reprimidos. Nos 

termos trabalhados por Dardot et al. (2021), a racionalidade neoliberal tem como um de seus 

fundamentos, portanto, a generalização e atualização da escolha pela produção de guerras 

contra a própria população para a manutenção do sistema e para essa construção aparentemente 

paradoxal de ambientes pretensamente seguros. 

Entre a responsabilização intensa e a criação constante do ambiente competitivo, 

portanto, as dinâmicas do medo, do perigo e da insegurança tornaram-se componentes centrais 

à governamentalidade neoliberal. Esse “jogo do medo” (Foucault, 2012, p. 102) tornou-se a 

base pelas quais os dispositivos de segurança passaram a ser acionados para a proteção da 

população contra os riscos e perigos existenciais (Lemke, 2017, p. 69). Nessa perspectiva, como 

mostra Lemke (2017, p. 70), as ferramentas foucaultianas apresentam-se como meios acurados 

para captar, também, os fenômenos verificados após a morte do autor francês. Assim, “a 

implementação e a proliferação de formas neoliberais de governo contribuíram para as 

inseguranças sociais e para um cultivo do medo de modos que vão muito além do nível 

observado por Foucault em vida” (Lemke, 2017, p. 70). Isso se verifica na forma pela qual os 

governos passaram a assumir cada vez mais “um papel maior da defesa nacional contra os 

inimigos externos, da polícia contra os inimigos internos e, de modo mais geral, dos controles 

sobre a população” (Dardot e Laval, 2016, p. 190). 
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Em sentido semelhante, Cooper (2008), em diálogo com Ewald (2010) aponta para a 

construção, nesse cenário neoliberal, da noção de “perigos de emergência”, constantemente 

reatualizados e reconfigurados, que aparecem como espectros de constantes riscos e ameaças 

pouco identificáveis, que podemos “apenas imaginar, suspeitar, presumir ou temer” (Ewald, 

2010, p. 286). Esse estado de perigo constante – social, política e midiaticamente construído – 

parece estar relacionado com uma “aparentemente inesgotável demanda por serviços de 

segurança de todos os tipos” (Cooper, 2008, p. 106), baseada nas noções de que os aparatos 

securitários devem, sempre, se antecipar a tais riscos. Figuras sempre abertas e cada vez mais 

poderosas – em um trajeto que vai das “Violências Urbanas” às pretensas grandes ameaças 

globais como o “Terrorismo” e o “Crime Organizado Transnacional” (Telles e Hirata, 2007) – 

aparecem, então, como bodes expiatórios que materializariam todos estes perigos de caráter 

permanente e incerto. 

Essa perspectiva foucaultiana de um “governo do medo” neoliberal (Lemke, 2017; 

Foucault, 2010, 2012) parece ser um complemento importante para adensar a compreensão do 

que Jonathan Simon (2007) descreve como “governo pelo crime”46. Ao analisar 

especificamente os câmbios político-institucionais verificados nos EUA no período da guinada 

punitiva, Simon (2007) aponta como a aparente necessidade de “respostas a riscos de violência 

inaceitáveis na vida cotidiana” (p. 4) levou à emergência de “novas formas de poder 

institucionalizado” (p. 4) que têm em seu cerne o “problema do crime” (em especial, do 

chamado “crime violento”) e o controle daqueles pretensamente responsáveis por tais atos. Para 

descrever tais transformações, o autor marca três corolários importantes desse movimento: em 

primeiro lugar, ele mostra como a noção abstrata de “crime”47 tornou-se uma “significativa 

questão estratégica” (p. 4), de forma que diversas ações se tornam justificadas e passaram a ser 

vistas como legítimas quando tomadas em nome da “prevenção de crimes”48. Em segundo, ele 

mostra como passou a ser recorrente a “utilização da categoria de crime para legitimar 

intervenções que tenham outras motivações” (p. 4), uma vez que o direcionamento de medidas 

a figuras construídas como “criminosas” auxilia na obtenção de apoio, em especial em causas 

 
46 Simon (2007) não dá centralidade ao conceito de neoliberalismo em sua análise. Contudo, como a leitura aqui 

proposta e o argumento do autor seguem bases semelhantes (em especial, os conceitos de governamentalidade e 

racionalidade de Foucault), a leitura conjunta parece adequada (De Giorgi, 2018). 
47 Nesse ponto, é importante lembrar as lições da criminologia crítica e do abolicionismo penal sobre a ausência 

de um conceito ontológico de crime. A definição de determinadas condutas sob o rótulo de “crime” é uma decisão 

política e, por vezes, arbitrária que elenca uma gama extremamente diversificada de ações humanas sem relações 

necessárias entre elas como merecedoras de uma sanção estatal de extrema gravidade (Baratta, 2011). Dessa forma, 

a expansão da utilização da categoria aparece como instrumento privilegiado de governo de populações.   
48 Ou ainda, quando são tomadas em nome da prevenção de “outros comportamentos desordeiros que possam ser 

considerados análogos a crimes” (Simon, 2007, p.4). 
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polarizadas. Por fim, o autor (Simon, 2007) explora como as “tecnologias, discursos, metáforas 

sobre crime e justiça criminal transformaram-se em características mais visíveis de todos os 

tipos de instituições” (p. 5), que levam a uma lógica de responsabilidade individual frente a 

qualquer tipo de desvio49. 

Esses corolários do “governo pelo crime” de Simon (2007), dentro de todo o apresentado 

até aqui, podem ser lidos como características de uma “penalidade neoliberal” (Harcourt, 2010). 

Para Harcourt (2010), essa expressão capta, precisamente, como a dimensão penal torna-se, no 

discurso neoliberal, uma esfera separada do âmbito do mercado e, com isso, torna-se o local 

privilegiado em que o estado não apenas pode intervir, mas no qual ele deve intervir para 

garantir a manutenção da ordem. A dimensão punitiva transfigura-se, assim, no “local em que 

o estado pode agir legitimamente, isso é, na esfera adequada para se governar” (Harcourt, 2010, 

p. 3)50. A partir disso, precisamente, emerge essa posição privilegiada da noção de crime (e, em 

consequência, da figura do inimigo criminoso) no governo neoliberal, que facilita tanto a 

aprovação de novas leis penais quanto um alargamento mais geral do espectro punitivo, assim 

como um reforço do papel central do encarceramento (Harcourt, 2010; Simon, 2007).  

Em síntese, para Simon (2007, p. 16-22), a questão do “crime” tornou-se uma 

racionalidade governamental. Assim, para o autor, o crime e as formas de saber a ele associadas 

passam a ocupar um papel fora de seus objetos originais, de modo que se tornam “poderosas 

ferramentas a partir das quais se interpretam e enquadram-se todas as formas de ação social 

como um problema de governo” (Simon, 2007, p.17). Partindo disso e apoiando-se em Harcourt 

(2010), Wacquant (2007a, 2011, 2012) e em toda a construção teórica sobre neoliberalismo 

mobilizada, afirma-se que mais do uma racionalidade autônoma, o uso da categoria de “crime” 

como ferramenta de enquadramento de problemas sociais – e, como decorrência, a 

intensificação de processos de construção de inimigos baseados na lógica do sistema de justiça 

criminal como administrador de riscos – emergiu como componente relevante de uma 

racionalidade neoliberal mais ampla, que tornou-se hegemônica, por meio de processos 

 
49 Esse último ponto – ainda que seja menos explorado nesse trabalho, diante do objeto de análise (políticas 

criminais implementadas em nível governamental) – parece um ponto fundamental para a compreensão da 

convergência entre racionalidade neoliberalismo e ativação de mecanismos de punição, tendo como ponto de 

encontro os processos de responsabilização pessoal (Rose, 2000; Wacquant, 2011, 2012). 
50 Como mostra Harcourt (2010, p. 6), isso não significa que, na prática neoliberal, o Estado apenas atue 

efetivamente na seara penal. Pelo contrário, na linha das proposições de Foucault (2010), Dardot e Laval (2016, 

2019), a atuação estatal na construção da ordem de mercado pretensamente natural é constante e ativa, de modo 

que “todos os mercados são altamente regulados” (Harcourt, 2010, p. 13). O discurso da penalidade neoliberal, ao 

tornar o campo punitivo como centro privilegiado das demandas de intervenção, cumpre também a função de 

obscurecer a historicidade e a contingência do que é posto como natural e necessário. 
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contingentes e desiguais, com desenvolvimentos históricos variados e nem sempre congruentes 

entre si (Peck, 2010).  

Entre um “governo pelo crime” e a reconfiguração constante de grandes “perigos de 

emergência”, a penalidade neoliberal tem como um de seus centros, portanto, a atualização e a 

generalização da transformação “em inimigos [de] uma parte dos governados” (Dardot et al., 

2021), a partir da qual é acionada uma mescla constante entre dispositivos de gestão, disciplina 

e soberania para lidar com esses grupos identificados e construídos como causadores de riscos 

e distúrbios à ordem neoliberal e ao fluxo do capital. Como indicam as proposições trabalhadas 

até aqui, essa escolha por uma “guerra civil” constante, mais do que um movimento apenas de 

suspensão do Direito, se dá ativamente, também, pela ampliação dos processos bélicos de 

controle, que tem como um de seus instrumentos, precisamente, a construção de uma ordem 

jurídica securitária e de enfrentamento (Dardot et al., 2021). 

Por essa razão, o estudo com foco nas políticas criminais aparece como relevante para 

compreender diversas destas transformações contemporâneas e, mais ainda, para observar 

como essas características de dar centralidade ao crime e às criminalizações e de generalizar os 

processos de construção de inimigos assumem facetas diferentes nas variadas localidades, a 

partir de engates com outras lógicas. De fato, os estudos sobre a analítica de governo de 

Foucault (2008, 2010, 2015) além de permitirem uma compreensão mais acurada das 

especificidades da racionalidade neoliberal e suas relações com políticas de segurança, 

apontam, também, para a necessidade de compreender como mudanças penais são definidas a 

partir de processos políticos concretos, que envolvem “um conjunto de estratégias, manobras, 

racionalidades e programas, disputas e resistências que existem entre o estado e os atores não 

estatais acerca do governo de seres humanos” (Sozzo, 2018, p. 674). Os capítulos seguintes, 

portanto, procuram mapear esse campo complexo de disputas nos EUA e no Brasil, bem como 

compreender como essa racionalidade influenciou as cambiantes respostas dos Estados frente 

ao tema em questão. 

Como será apresentado no capítulo seguinte, no caso estadunidense, essa faceta de uma 

racionalidade neoliberal securitária (Augusto e Wilke, 2019) aparece de forma evidente nas 

articulações e atualizações de um paradigma de combate, identificado por três momentos: 

“guerra ao crime”, “guerra às drogas” e “guerra ao terror”. Tais guerras, centrais à construção 

da guinada punitiva e do encarceramento em massa, têm como base, precisamente, a pretensa 

identificação de inimigos a serem neutralizados e a ativação de instrumentos de controle que 
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incluem “a suspensão de direitos básicos em nome de uma garantia geral de segurança, também 

a redução da política a medidas policiais e ações militares” (Lemke, 2017, p. 70)51. 

No caso brasileiro, na esteira do que foi discutido até aqui, tanto os processos de 

neoliberalização quanto a ativação correlata de uma guinada punitiva apresentam traços 

característicos específicos, que serão apresentados em detalhes a partir do terceiro capítulo. O 

argumento defendido é que os processos híbridos de neoliberalização tomaram como uma de 

suas configurações punitivas centrais um paradigma específico de “guerra ao Crime 

Organizado”, que significou uma atualização e rearticulação de processos históricos violentos 

de controle das classes marginalizadas. 

Em síntese, a análise dos processos políticos específicos relacionados ao alargamento 

penal em ambos os contextos se mostra frutífera para a compreensão desses desenvolvimentos 

desiguais de processos de neoliberalização e de guinada punitiva. Mais especificamente, 

acredita-se que o tema do combate ao “Crime Organizado” seja um objeto privilegiado para 

essa análise, pois, como será mostrado, o desenvolvimento desse paradigma – ao mesmo tempo 

internacional e local – permite jogar luz na forma como esses distintos processos se entrelaçam, 

se engatam e se influenciam reciprocamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
51 Lemke (2017, p. 70) menciona apenas a “guerra ao terror” como exemplo desse processo contemporâneo de 

ênfase securitária que levaria a ativação de tais medidas. Com Jonathan Simon (2007, 2009), pretende-se explorar, 

na seção seguinte, como esse último processo trata-se apenas da ponta-de-lança de um processo mais amplo em 

desenvolvimento desde o final da década de 1960 naquele país.  
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CAPÍTULO 2 – OS TRÊS MOMENTOS DO PARADIGMA DE GUERRA NOS EUA: 

CONSTRUÇÃO DE INIMIGOS E ENCARCERAMENTO EM MASSA NAS GUERRAS AO 

CRIME, ÀS DROGAS E AO TERROR 

 

Programas contra narcóticos são fundamentalmente 

essenciais para fortalecer instituições democráticas 

e defendê-las contra uma das mais insidiosas 

ameaças aos governos representativos, às 

economias de livre mercado, aos direitos humanos 

e à proteção ambiental (EUA, 1993, p. 2). 

 

The end of the Reagan era, I'm like eleven or twelve  

Old enough to understand that shit had changed 

forever 

They declared the war on drugs, like a war on terror 

But what it really did was let the police terrorize 

whoever 

But mostly black boys (Killer Mike, Reagan, 

2012)52. 

 

2.1. NOTAS INTRODUTÓRIAS 

A partir de todo o exposto, passa-se à observação, em maiores detalhes, da experiência 

estadunidense, por meio de um estudo da bibliografia especializada e da análise de documentos 

governamentais, discursos de autoridades e políticas elaboradas no período em questão. Dentro 

dos objetivos propostos para esse trabalho, a apresentação tem como foco a reconstrução de 

como o problema contemporâneo do “Crime Organizado Transnacional” (COT) emergiu no 

discurso internacional53 (Pereira, 2011, 2015), por meio da articulação de diversos momentos 

de um paradigma de combate gestado nos EUA. A partir disso, busca-se apontar possíveis 

influências e articulações dessa construção com o cenário latino-americano e, em especial, 

brasileiro. Pretende-se, assim, abrir portas para explorar as relações de reforços e engates de 

mecanismos de governo e controle criados, testados e aplicados em diferentes contextos. 

 
52 “O fim da era Reagan, eu tinha onze ou doze anos/ velho o suficiente para saber que essa merda tinha mudado 

para sempre/ eles declararam uma guerra às drogas, como uma guerra ao terror/ mas o que isso realmente fez foi 

deixar a polícia aterrorizar qualquer um/ mas especialmente meninos negros” em tradução livre. 
53 Não se trata, portanto, de reconstruir uma história do fenômeno da existência de redes, mais ou menos 

organizadas, dedicadas a qualquer tipo de atividade considerada ilícita. A própria indefinição da “categorização 

frustrada” (Zaffaroni, 1996) de “Crime Organizado” – diante da multiplicidade de práticas, atores, ações, redes e 

disputas que pretende envolver sob um mesmo termo guarda-chuva (Woodiwiss e Hobbs, 2009) – dificulta a 

realização de tal tarefa. O objetivo, assim, é compreender a mobilização política contemporânea dessa noção para 

a justificativa na adoção de medidas repressivas, e, em especial, o espraiamento internacional da noção capitaneado 

pelos EUA (Pereira, 2011, 2015). 
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Como previamente apresentado, diante do papel central dos EUA na construção e na 

disseminação de tais ideias de combate, compreender os termos em que o processo ocorreu 

naquele país aparece como uma tarefa importante para, posteriormente, adentrar na análise da 

disseminação da questão em termos particularmente brasileiros. Dessa forma, pretende-se olhar 

não apenas para como os fenômenos sociais análogos verificados nos distintos contextos 

nacionais se articulam, mas, também, como cada um se manifesta de forma diferente, diante 

das particularidades da formação histórica, social, econômica e política de cada país. 

A construção contemporânea do problema do “Crime Organizado” encontra-se dentro 

de um panorama geral de processos de constituição de inimigos, característico de um governo 

pelo crime (Simon, 2007) adequado à uma penalidade neoliberal (Harcourt, 2010). Dessa 

forma, como já aventado, a observação proposta do caso estadunidense tem início no período 

que engloba o final da década de 1960 e início da década de 1970, momento em que diversos 

autores identificam como marco tanto da intensificação contemporânea das práticas 

governamentais enfocadas na construção de inimigos por meio das chaves de “crime” e 

“segurança” (Hinton, 2016; Simon, 2007; Wacquant, 2007a, 2011) quanto dos processos de 

neoliberalização do país (Cooper, 2017; Harvey, 2014; Peck, 2010).  

Nesse sentido, a apresentação do caso e das medidas de controle penal adotadas no país 

ao longo do período estudado – que tem como uma de suas manifestações contemporâneas a 

questão do “Crime Organizado” – tem como fio condutor a articulação entre os três momentos 

de um paradigma de “guerra” na segurança, conforme declarações públicas por presidentes dos 

EUA a partir da segunda metade do século XX: a “guerra ao crime”, declarada por Lyndon 

Johnson na década de 1960 (Simon, 2007; Hinton, 2016); a “guerra às drogas”, declarada por 

Richard Nixon nos anos 1970 e expandida por Ronald Reagan no decênio seguinte (Alexander, 

2017; Hinton, 2016); e a “guerra ao terror”, declarada por George W. Bush após os atentados 

de 11 de setembro de 2001 (Simon, 2009; Harcourt, 2018).  

Com base nas proposições de Simon (2007), Harcourt (2010) e em toda a construção 

teórica apresentada no capítulo anterior, o argumento é que esses três momentos do paradigma 

de guerra podem ser lidos como formas de desenvolvimento da atualização neoliberal da 

necessidade constante de construção da segurança (Cooper, 2008; Lemke, 2017). Com isso, 

defende-se que eles aparecem como expressão notável – em um processo em constante 

intensificação – da conformação contemporânea dos problemas sociais em termos de “crime” 

e, em decorrência, de uma sociedade que se enxerga a partir de uma cisão entre vítimas (ou 

vítimas em potencial) e criminosos (ou em potencial). Assim, essas guerras mostram-se, 
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precisamente, como as manifestações concretas dos processos que reforçam e intensificam os 

mecanismos de expansão penal para controle e exclusão social daqueles enquadrados na 

segunda categoria. Ou seja, daqueles vistos como responsáveis pela criação de “riscos 

insuportáveis” (Simon, 2007) à ordem neoliberal em permanente construção. 

 

2.2. A “GUERRA AO CRIME” E A CONFORMAÇÃO DE UMA SOCIEDADE CINDIDA EM 

VÍTIMAS E CRIMINOSOS: OS PRIMEIROS PASSOS DA CONSOLIDAÇÃO DE UMA 

PENALIDADE NEOLIBERAL 

Apesar de grande parte das análises identificarem a guinada punitiva e a emergência do 

encarceramento em massa nos EUA a partir da “guerra às drogas” da década de 1980 (como 

em Alexander, 2017) e darem enfoque especial aos processos ocorridos nas duas décadas finais 

do século XX (como em Wacquant, 2007a, 2011), Hinton (2016) e Simon (2007) voltam alguns 

decênios e apontam como marco central a administração de Lyndon Johnson (1963-1969), com 

a declaração, em 1965, de sua “guerra contra o crime” e, em sequência, com a aprovação de 

novas diretrizes legais em âmbito federal sobre a questão, como o Law Enforcement Assistance 

Act (no mesmo ano de 1965) e o Omnibus Crime Control and Safe Streets Act (em 1968)54.  

Para Simon (2007), foi esta segunda lei que inaugurou a nova racionalidade legislativa 

no país, que passou a “imaginar as necessidades dos cidadãos como enquadradas pelo problema 

do crime” (p. 75) e medir as intervenções governamentais a partir do sucesso em relação a esse 

problema. Em sentido semelhante, Hinton (2016) argumenta que foi essa guerra, precisamente, 

que “posicionou as agências de aplicação da lei, as instituições de justiça criminal e as cadeias 

como os principais programas públicos em diversas comunidades de baixa renda em todos os 

Estados Unidos” (p. 4). 

Essa “racionalidade legislativa” (Simon, 2007), que pode ser caracterizada como um 

dos primeiros passos em direção à consolidação de um governo pelo crime adequado a uma 

penalidade neoliberal, tinha em seu centro a figura idealizada da “vítima do crime” – 

compreendida, aqui, como uma vítima específica, branca e de classe média ou rica – e 

explorava, como centro da ação política, as noções abertas de “insegurança” e “medo do crime” 

dessa parcela da população. Nesse sentido, a legislação – e toda a racionalidade por trás dessa 

guerra – exprimia a noção publicamente vocalizada pelo então presidente de que “nenhum 

direito é mais elementar para a nossa sociedade do que o direito à segurança pessoal e nenhum 

 
54 Como mostram Woodiwiss e Hobbs (2009), nessa lei apontada por Simon (2007) como central para o 

estabelecimento de um “governo pelo crime” no país já apareciam influências da preocupação com o suposto 

“Crime Organizado”, em especial diante do espraiamento do conspiratório “paradigma mafioso” (no mesmo 

sentido: French-Smith, 1983), em tema ao qual voltaremos posteriormente. 
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direito necessita de proteção mais urgente” (Johnson apud Hinton, p. 57). Desse modo, essa 

figura da vítima apareceu de forma potente como instrumento de governo porque “suas 

demandas são limitadas àquilo que o Estado já sabe produzir com relativa eficiência, isto é, a 

punição” (Simon, 2007, p. 136). 

Cumpre destacar, aqui, que essa “guerra ao crime” da década de 1960 foi declarada em 

momento semelhante à aprovação do conjunto de medidas de assistência social que ficou 

conhecido – não por acaso, a partir da mesma metáfora semântica bélica – como “guerra à 

pobreza” [war on poverty]. O que Hinton (2016) percebe, nesse momento, é uma mistura 

“entusiasmada” entre assistência social e medidas punitivas, desenhada por essas “políticas 

urbanas separadas, mas relacionadas: os esforços da guerra à pobreza para combater o crime 

remediando suas causas profundas e o assalto da guerra ao crime nas manifestações imediatas 

do crime” (p. 105)55. Ainda que o lado penal dessa equação tenha se fortalecido com o advento 

hegemônico do neoliberalismo no país e a constante retirada das provisões sociais nas décadas 

seguintes (Wacquant, 2007a), o argumento de Hinton (2016) é que as bases para essa expansão 

punitiva já estavam presentes nesse momento anterior, de forma que “essas intervenções 

urbanas forneceram a fundação para a ascensão do Estado carcerário moderno” (p. 61). 

Nesse sentido, a autora mostra como toda essa construção de duas vias estatais de 

controle – ou, dois braços, nos termos utilizados por Wacquant (2007a) – teve como base a 

construção de estereótipos racistas que associavam os problemas urbanos (como crime, 

violência, desemprego e pobreza) a uma suposta instabilidade das famílias negras (Hinton, 

2016, p. 59). Citando especificamente os trabalhos do sociólogo e político Daniel P. Moynihan 

– secretário do governo de Johnson e que, anos mais tarde, assumiria posto de conselheiro de 

Richard Nixon –, Hinton (2016, p. 59) mostra como suas teses sobre a alegada desintegração 

das famílias negras, que ele via como uma espécie de “ciclo patológico” forneceu as bases tanto 

para as políticas assistencialistas da guerra à pobreza – que partiam, ademais, de concepções 

moralistas e cisheteronormativas centradas na “família” (Cooper, 2017, p. 37-42) – quanto para 

o acirramento da “guerra ao crime”. A indicar como todo esse quadro encontrava-se articulado 

com o desenvolvimento político do neoliberalismo no país, Cooper (2017) ressalta 

precisamente que essa mesma figura familiar “modelo” que, em um primeiro momento, 

 
55 Essa formulação aparece como uma forma incipiente de um modelo que ganharia força anos mais tarde, em 

especial no contexto Europeu, representado pela “terceira via” britânica e sua proposta de ser “duro com o crime 

e duro com as causas do crime” (Cavadino e Dignan, 2006, p. 68-71). Como explorado adiante, essa coexistência 

foi marca notável, também, das diretrizes de segurança do governo Lula. 
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sustentou bases da guerra à pobreza e da “guerra ao crime” tornou-se, também, um dos 

componentes centrais do pensamento neoliberal estadunidense no período. 

A reação conservadora da mídia e de oficiais do governo aos protestos ocorridos na 

segunda metade da década – em especial aqueles contra os recorrentes casos de violência 

policial, como os ocorridos no bairro de Watts, em Los Angeles, no ano de 1965 – parece ter 

contribuído para a conformação da “guerra ao crime” nesses termos (Hinton, 2016, p. 63-85). 

Ao invés de atender as demandas sociais presentes nas manifestações, a resposta oficial foi uma 

intensa e ampla repressão. Nesse contexto, as imagens de violência foram extensivamente 

exploradas pela mídia para “caracterizar os cidadãos que participaram nas agitações como 

inimigos” (Hinton, 2016, p. 63-85) e para associar as demandas por direitos e a população negra 

como um todo à criminalidade. As teses de Moynihan, com isso, foram mobilizadas para 

sustentar tal associação. O “problema do crime”, assim, era construído, cada vez mais, como 

uma das preocupações governamentais centrais e esse problema era constantemente tratado 

como uma questão da população negra e, mais especificamente, da juventude negra. 

Foi também na esteira dos protestos em Watts que o Departamento de Polícia de Los 

Angeles instituiu, para lidar com possíveis novas revoltas urbanas, uma das primeiras unidades 

de SWAT (“armas e técnicas especiais”, na sigla em inglês). Esse modelo de equipe de “elite” 

policial que utiliza técnicas e equipamentos militares proliferou-se por todo o país e é 

considerado um marco na tendência recente de intensificação da militarização das questões de 

segurança, em especial devido ao seu fortalecimento nas décadas seguintes, com as declarações 

da guerra às drogas e ao terror (Balko, 2013; Graham, 2010; Valente, 2016; Hinton, 2016). 

A partir disso, estas presunções racistas orientaram uma série de alterações em políticas 

que passaram – como apresentado, mesclando seguridade social e repressão – a intensificar o 

controle sobre os jovens negros e residentes de áreas de baixa renda. Foram adotadas, assim, 

além de outras medidas, iniciativas de policiamento agressivo, de utilização de sistemas 

informáticos, de métricas econômicas no policiamento e no sistema de justiça criminal e de 

uma noção de controle preemptivo do crime (Hinton, 2016). Esse rol exemplificativo, dentro 

de todo o argumentado até aqui, já indicava tendências que apenas se fortaleceriam nas décadas 

seguintes. 

Enfim, foi nesse contexto que as questões do “crime” e da “violência” ganharam espaço 

central no debate político e midiático. A sensação de insegurança e o “medo do crime” 

imbricado em presunções racistas inauguraram essa tendência política de “guerra” – retórica e 

prática – que foi sendo intensificada e reconfigurada nos anos seguintes (Simon, 2007, p. 55). 
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Se a administração de Johnson plantou as sementes da repressão e da vigilância em sua forma 

contemporânea, como sugere Hinton (2016,), foi no termo presidencial seguinte, de Richard 

Nixon, que tais políticas começaram a florescer. O que Nixon fez, nas palavras da autora, foi 

“apropriar-se dos aspectos regressivos da administração de Johnson, prometendo tanto acabar 

com a ‘ameaça do crime’ quanto descentralizar a administração dos programas sociais 

domésticos” (Hinton, 2016, p. 134). 

Desde o processo eleitoral do ano de 1968, crime e violência – combinados, agora, 

também com a questão das drogas – mostraram-se temas centrais para Nixon. Sua campanha 

baseou-se em larga escala na exploração do medo da criminalidade, nas suas mais distintas 

manifestações, como fica evidente em diversos de seus discursos (Nixon, 1968a)56. Essa 

mobilização permitia, por um lado, atacar os programas de bem-estar social dos anos anteriores, 

apontados como “fonte principal do problema do crime” (Simon, 2007, p. 44), em especial o 

“crime de rua” nas comunidades não brancas e de baixa renda e, por outro, construir uma 

imagem que ligava os movimentos de contracultura e de crítica à guerra do Vietnã (Rodrigues, 

2012a, p. 35) e o Movimento Negro pelos Direitos Civis como responsáveis pelas desordens 

urbanas (Simon, 2007, p. 91; Alexander, 2017). 

Foi nesse contexto, também, que Nixon começou a apresentar a figura mal definida do 

“Crime Organizado” – vista, no momento, principalmente como uma “ameaça nacional”57 

(Nixon, 1968a), mas já de grande capilaridade e com intenso poder destrutivo – como um dos 

elementos responsáveis pelo aventado aumento da violência no período. A suposta ligação entre 

drogas, violência e “Crime Organizado”, que viria a se tornar artifício retórico político 

recorrente em diversos períodos e contextos, aparece em falas do então candidato, segundo o 

qual  

O crime organizado está direta e profundamente envolvido no crime de rua. 

Uma estimativa é que cerca de 50% dos crimes de rua em algumas de nossas 

principais cidades sejam o trabalho de viciados tentando sustentar seu hábito 

– e o tráfico de narcóticos ilegais é um dos grandes negócios do crime 

organizado (Nixon, 1968a).  

 
56 Nas palavras do então candidato à presidência, “se deixarmos isso acontecer [as taxas de criminalidade 

continuarem aumentando], a “selva de pedra” vai deixar de ser uma metáfora. Ela vai tornar-se uma realidade 

bárbara, e a sociedade brutal que floresce agora nos núcleos urbanos da América vai anexar os subúrbios afluentes. 

Essa nação será, então, aquilo que ela vem rapidamente se tornando – um campo armado de duzentos milhões de 

americanos vivendo com medo” (Nixon, 1968a). 
57 Neste ponto, é importante ressaltar que as preocupações governamentais dos EUA com essa noção de crime 

organizado associada ao “paradigma da máfia” (Woodiwiss, 2001; Zaffaroni, 1996; Pereira, 2011, 2015) já 

apareciam desde o fim do século XIX e início do século XX (Woodiwiss e Hobbs, 2009), em especial no período 

entre 1930 e 1960. Ainda que, de certo, essa construção originária seja relevante para os contornos 

contemporâneos, o recorte temporal adotado não permite que se adentre de forma mais profunda no tema. Para 

maiores considerações, além dos textos já citados nessa nota de rodapé, cf. Adorno, 1996; Hobsbawm, 2017. 
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Tomando como base argumentos que remontavam à noção de um “paradigma mafioso” 

conspiratório sobre a atuação dessas redes, Nixon apontava para como “poderio gigantesco de 

arrecadação” (Nixon, 1968a) do “Crime Organizado” aparecia como um dos centros da 

preocupação governamental. Assim, a visão apresentada era que, diante desses grandes lucros, 

essa figura incerta conseguiria penetrar no governo, em negócios legítimos e em sindicatos, e 

causar uma série de prejuízos ao “americano comum”, assim como inflar os “crimes de rua”. 

Indicando um ponto relevante da preocupação neoliberal constante com as redes ligadas a 

mercados ilegais, Nixon apontava que o “crime organizado trapaceia os consumidores por sua 

corrupção ao sistema de livre iniciativa” (Nixon, 1968a). A partir disso, o então candidato já 

apresentava suas respostas possíveis para essa questão: ampliação do espectro da vigilância (em 

especial pelo uso doméstico das escutas telefônicas), reforma dos aparatos do sistema de justiça 

criminal58 e penas mais duras59. 

Nesse ponto, vale notar que, como mostram Wodiwiss e Hobbs (2009), a consolidação 

acadêmica desse “paradigma mafioso” como forma de pensar o problema teve como grandes 

expoentes, no momento, as pesquisas de Donald Cressey (1967), que divulgavam a ideia – já 

popularizada em agências de aplicação da lei – de que “o crime organizado era efetivamente 

dominado por uma única conspiração centralizada” (Woodiwiss e Hobbs, 2009, p. 112). 

Cressey (1967) foi um dos responsáveis por elaborar, durante a administração de Johnson, um 

relatório sobre o Crime Organizado, que viria a se tornar central na disseminação dessa noção 

conspiratória e, assim, orientar algumas mudanças trazidas pelo Omnibus Crime Control and 

Safe Streets Act de 1968 e pelo Organized Crime Control Act de 1970 (French-Smith, 1983)60, 

ao qual voltaremos na seção seguinte. 

Como argumenta Block (1980), a construção desse paradigma mafioso envolvia, 

também, um processo de criação de estereótipos contra ítalo-americanos, vistos como uma 

espécie de ameaça estrangeira estabelecida localmente. Cumpre notar, ademais, que esse 

paradigma conspiratório de construção de inimigos não captava a dinâmica real da atuação das 

redes ligadas a mercados ilegais, de modo que exageravam sua organização, sua influência e 

 
58 Especificamente, Nixon (1968a, 1968b) apresentava a necessidade de reformas prisionais e judiciais, bem como, 

para as polícias, aponta a necessidade de melhores treinamentos, melhores salários e de aumento nos efetivos. 
59 Tais medidas, como mostra Cirino dos Santos (2002), sedimentaram-se, com o tempo, de forma que se tornaram, 

em diversos contextos, uma espécie de resposta padrão à suposta emergência de redes criminais organizadas. 
60 Nas palavras de William French-Smith (1983), advogado geral do governo Reagan, “o trabalho da Comissão 

estabelecida na administração do Presidente Johnson em meados dos anos sessenta levou a diversas mudanças 

importantes no Direito Criminal que fortaleceram muito nossas mãos na batalha contra o crime organizado. O 

Omnibus Crime Control and Safe Streets Act e o Organized Crime Control Act incorporaram todas as oito 

recomendações da Comissão sobre provas de violações criminais” (p. 329-330). 
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seu poder. Nas palavras de Woodiwiss e Hobbs (2009), “as evidências (...) mostram os limites 

do poder mafioso e a inexistência de uma estrutura de poder centralizada do submundo” (p. 

112). Citando, inclusive, estudos de defensores das ações governamentais de combate, os 

autores mostram que até estes reconheciam “que havia pouca ou nenhuma evidência de uma 

comissão nacional de chefes da máfia” (p. 112). 

Dentro de todo esse espectro, Nixon foi eleito prometendo explicitamente uma guerra 

contra todos esses novos e antigos “inimigos internos” – em geral pertencentes a grupos 

marginalizados – que envolviam uma ampla gama de fatores, mas que tinham as noções abertas 

de “drogas” e “violência” como uma suposta ligação entre eles61. O caráter abertamente racista 

desse processo, ademais, foi evidenciado pelas palavras de um de seus próprios assessores, 

segundo o qual, Nixon, durante a eleição e em seu mandato, “enfatizou que é preciso encarar o 

fato de que o verdadeiro problema são os negros. A chave é conseguir um sistema que reconheça 

isso, mas não o deixe transparecer” (Haldeman apud Alexander, 2017, p. 89). 

 Essa campanha de reconfiguração e identificação de “inimigos internos”, ademais, veio 

acompanhada de um intenso processo de responsabilização individual, que buscava contrapor-

se às noções presentes nas políticas de Johnson de que a pobreza seria um dos determinantes 

profundos da questão da criminalidade (Hinton, 2016, p. 138-139; Nixon, 1968a). O crime, 

nessa concepção alinhada à visão neoliberal individualista e responsabilizante, seria 

compreendido como o resultado de comportamentos violentos, de ações individuais cometidas 

por pessoas perigosas62. Ao enquadrar a questão nesses termos, a resposta política passou, 

também, a ser voltada ao plano individual: para Nixon, a estratégia eficiente para redução do 

crime seria enjaular essas pessoas consideradas perigosas e mantê-las excluídas o tempo mais 

longo possível (Hinton, 2016, p. 138; Nixon, 1968a, 1968b).  

Os ideais de reabilitação presentes em momentos anteriores (descritos em Garland, 

2008; Simon, 2005) foram deixados de lado e foram, então, colocados os primeiros tijolos para 

a construção do modelo de prisão característica do encarceramento em massa: a “gestão de 

detritos”, no qual “adultos e alguns jovens distinguíveis apenas por suas periculosidades para a 

sociedade são concentrados com o propósito de proteger a comunidade mais ampla” (Simon, 

2007, p. 142). Nesse contexto, as detenções preventivas – vistas como uma forma de “garantir 

que acusados criminalmente fossem mantidos atrás das grades e, portanto, incapazes de 

 
61 Em trecho que evidencia essa suposta ligação, Nixon (1968b) afirma que “nós precisamos parar de garantir 

imunidades especiais e sanções morais àqueles que deliberadamente violam as leis públicas – mesmo quando essas 

violações são feitas em nome da paz ou dos direitos civis ou da liberdade acadêmica”. 
62 Nas palavras de Nixon (1968b), “nós precisamos reestabelecer novamente (sic) o princípio de que homens são 

responsáveis pelo que fazem, que criminosos são responsáveis pelos seus crimes”. 
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possivelmente cometer crimes” (Hinton, 2016, p. 157) – passaram a fazer parte do ordenamento 

jurídico estadunidense, inaugurando a conformação contemporânea dessa “prática de 

encarcerar indivíduos considerados perigosos ao público, [que] passou a ser amplamente 

sancionada durante as guerras às drogas e ao terror como mecanismos de detenção de suspeitos” 

(Hinton, 2016, p. 158). Responsabilidade individual, repressão e gestão da insegurança uniram-

se, assim, em um discurso de manutenção da ordem, apresentando o que pode ser considerado 

como alguns dos primeiros passos da consolidação de uma penalidade neoliberal no país, que, 

após as mesclas com provisões sociais da “grande sociedade” de Johnson, agora se dava em 

articulação estrita com o moralismo neoconservador que também emergia no período (Cooper, 

2017, p. 56-66). 

 

2.3. A “GUERRA ÀS DROGAS” ENTRE INIMIGOS INTERNOS E EXTERNOS 

 Durante a presidência de Nixon, a questão das drogas passou a ganhar mais espaço, 

tanto no plano da segurança interna, quanto na política externa. Congregando ideais 

proibicionistas que já estavam presentes nos EUA desde o início do século XX (cf. Escohotado, 

2002; Rodrigues, 2012a, 2017), Nixon foi o presidente que declarou, publicamente, em 1971, 

a “guerra às drogas”63, que foi intensificada e expandida por Ronald Reagan anos depois. Esse 

novo momento de guerra estava completamente imbricada com os preceitos da “guerra ao 

crime”, uma vez que “as preocupações de Nixon e de outros formuladores de políticas federais 

compartilhavam sobre as drogas estavam muito enraizadas em seus medos do crime em geral” 

(Hinton, 2016, p. 10), de forma que a repressão às atividades ligadas às substâncias psicoativas 

baseava-se, em larga escala, na “crença de que o comércio ilegal de drogas era uma causa 

subjacente dos crimes violentos de rua” (Simon, 2007, p. 41). 

 A repressão de atos ligados a essa categoria incerta que são as drogas (Rodrigues, 

2012a), contudo, aparecia como um poderoso instrumento de intensificação do controle social, 

por alguns motivos64 que valem ser destacados: em primeiro lugar, cumpre notar que a questão 

das drogas, “por envolver comércio interestadual e internacional” (Simon, 2007, p. 30), é um 

tema de competência majoritariamente federal. Desse modo, o controle penal de substâncias 

psicoativas abre maiores possibilidades de atuação dos poderes da União – direta ou 

 
63 Como mostra Hinton (2016), a declaração da “guerra às drogas” por Nixon veio em conjunto com a instituição 

do Office of Drug Abuse Law Enforcement (ODALE), que, poucos anos depois, seria transfigurado na Drug 

Enforcement Agency (DEA). 
64 Ao destacar alguns motivos da emergência da “guerra às drogas” contemporânea, dentro de todo o contexto da 

história do proibicionismo que permeia o século XX (Escohotado, 2002; Rodrigues, 2012a), pretendemos apenas 

enfocar tais aspectos, dentro dos objetivos aqui propostos, e não os considerar como explicações únicas para o 

complexo fenômeno.  
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indiretamente – no âmbito do controle do crime, área geralmente de competência dos estados e 

municípios. Em síntese, portanto, “as administrações de Nixon e Reagan lançaram campanhas 

antidrogas parcialmente como uma estratégia para gerar uma esfera de influência maior para o 

governo nacional nas comunidades urbanas de baixa renda” (Hinton, 2016, p. 10). 

Em segundo, a repressão às drogas possibilita uma forma fácil de enquadrar e rotular 

algumas pessoas como “desviantes” – usuários ou traficantes, “um par indissolúvel, ambos 

visados pelos aparatos de segurança e pela ojeriza social” (Rodrigues, 2004, p. 136), que se 

convertem, em maior ou menor grau, “na expressão concreta e tangível do terror” (Del Olmo, 

1990, p. 23). Nas palavras de Rodrigues, “o espaço de clandestinidade produzido pelas leis de 

psicoativos torn[a]-se um profícuo ambiente para a captura de grupos sociais indesejados ou 

tidos pela ordem como ‘perigosos’” (Rodrigues, 2004, p. 134)65. Nesse sentido, como aponta 

Alexander (2017, p. 165-166), a venda e o uso de substâncias consideradas ilícitas são 

atividades consensuais, populares e praticadas em diversos pontos das cidades, de forma que as 

agências de aplicação da lei (e, mais especificamente, as polícias) precisam “fazer escolhas a 

respeito de em quem mirar e qual tática empregar” (p. 166). E essas escolhas, como mostra a 

autora, são feitas a partir de determinações de raça e classe: as comunidades mais visadas nas 

políticas de repressão às drogas são aquelas predominantemente não brancas e de baixa renda. 

 As drogas, assim, ajudaram a intensificar a reconfiguração do discurso de inimigos 

internos empreendida pela administração de Nixon na década de 1970: a já mencionada 

narrativa que ligava tanto os movimentos de contracultura e contestação da guerra do Vietnã 

quanto os movimentos por direitos civis à criminalidade, à violência e à desordem urbana foi 

mediada, em parte, pela associação de tais grupos com o uso e com a venda de drogas 

(Alexander, 2017). 

 Na mesma direção de repressão a inimigos internos que estariam supostamente ligados 

à violência e às drogas, em 1970 o Congresso dos EUA aprovou o Organized Crime Control 

Act, uma norma “abraçada pelo Presidente Nixon” (Block, 1980, p. 39) voltada à repressão 

dessa pretensa atividade, mas que – como também se tornaria uma espécie de regra para 

medidas similares (Cirino dos Santos, 2002; Zaffaroni, 1996) – sequer carregava uma definição 

 
65 A potencialidade da repressão às drogas para o controle social é um tema descrito por diversos autores e que 

aparece presente desde as origens do proibicionismo, tanto nos EUA, como no Brasil (cf. Escohotado, 2002; 

Rodrigues, 2012a; Del Olmo, 1990; Batista, 1997, Saad, 2013, entre outros). Dessa forma, no início do século XX, 

nos EUA, as primeiras movimentações para a proibição foram baseadas em estereótipos racistas e xenofóbicos: o 

consumo de ópio era associado aos chineses e o de maconha era ligado aos mexicanos, enquanto o uso de cocaína 

era associado aos negros e o de álcool, aos irlandeses. No Brasil, por sua vez, os processos iniciais da 

criminalização da maconha voltavam-se, essencialmente, à perseguição e à repressão da população negra no país 

(Saad, 2013; Rodrigues, 2012a). 
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precisa do fenômeno que procurava conter (Block, 1980). Essa legislação tinha como um de 

seus objetivos “nacionalizar os esforços” (Block, 1980) de combate e, a partir dela, foi 

estabelecido o programa Racketeering Influence and Corrupt Organizations (RICO), que dava 

diversos poderes a agentes federais em investigações a essas aventadas redes (Hinton, 2016, p. 

207; Pereira, 2015). 

Apesar de, no momento, o “Crime Organizado” ser considerado uma ameaça interna 

(Pereira, 2011, 2015), a construção tinha como foco principal a já apresentada suposta 

confederação criminosa de origem italiana, conhecida como “Máfia”, “Máfia Siciliana” ou 

“Cosa Nostra”, como inclusive expressamente apontado por John Mitchell, Advogado Geral do 

país à época para justificar a adoção da legislação e dos programas repressivos (Block, 1980, 

p. 41; Woodiwiss e Hobbs, 2009). Nesse sentido, a construção do problema seguia o “típico 

instrumento de localizar os problemas fora da vida americana convencional”, de modo que um 

pequeno grupo de ítalo-americanos passou ser visto como “a personificação da conspiração 

alienígena” (Block, 1980, p. 41). 

 Como mostram Block (1980) e Hinton (2016), essa lei – criticada por sua 

incompatibilidade constitucional desde o momento de promulgação – funcionou como uma 

“poderosa engrenagem de repressão” do governo contra diversos grupos, de opositores políticos 

(Block, 1980, p. 50-54) a pequenos traficantes de rua (Hinton, 2016, p. 207). Para Block (1980), 

assim, a noção de “Crime Organizado” foi “usada como um espantalho para assentar as bases 

para o estado quase-policial desejado por Nixon” (p. 54). Para Hinton (2016), o programa RICO 

“empoderou agentes federais para interrogar qualquer um, em qualquer lugar e por praticamente 

qualquer razão” (p. 207). 

Foi na década de 1980, contudo, que essa guerra interna às drogas se intensificou, em 

suas diversas frentes, em especial por meio da transferência massiva de recursos para órgãos de 

repressão encampada pela administração de Ronald Reagan (Alexander, 2017, p. 96). Tal 

investida ocorreu em um momento em que as questões relacionadas ao uso de substâncias não 

eram vistas como algo relevante pelo público, de modo que foi acompanhada de uma intensa 

campanha midiática de justificação, que ganhou ainda mais força a partir da chegada do crack 

nas cidades do país (Alexander, 2017, p. 96), em 1985. Esse combate mais uma vez 

apresentava-se como um poderoso instrumento de controle social, pois “ao travar uma guerra 
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contra os usuários e traficantes de drogas, Reagan cumpriu a sua promessa de reprimir os 

‘outros’ racialmente definidos – os indignos” (Alexander, 2017, p. 96)66. 

A intensificação da “guerra às drogas” ao longo do governo Reagan contou, também, 

com novos esforços na repressão à categoria aberta de “Crime Organizado” (Pereira, 2015; 

Woodiwiss e Hobbs, 2009). Em 1983, por meio da Ordem Executiva nº 12.435, foi criada a 

Comission on Organized Crime, que tinha como objetivo estudar o “crime organizado 

tradicional”, assim como “os grupos emergentes” e, a partir disso, “fazer recomendações em 

relação a melhorias legislativas e administrativas adequadas” (EUA, 1983). Como verifica-se 

na fala do então Advogado Geral William French-Smith (1983) na reunião de abertura da 

Comissão, foi nesse momento que começou a aparecer uma nova camada na construção do 

problema: a emergência de grupos que representariam “uma nova fase na história do crime 

organizado (...), também relacionada ao tráfico de drogas” (French-Smith, 1983, p. 328), que 

teriam uma alteração de foco de atuação do plano nacional para o internacional67. Nas palavras 

de Woodiwiss e Hobbs (2009), “essa era uma versão preliminar de uma alegação que em breve 

se tornaria familiar: a Máfia, que uma vez fora a força dominante no crime organizado nos 

EUA, estaria agora sendo desafiada por diversos ‘cartéis’ criminosos, ‘emergindo’ entre 

asiáticos, latino-americanos e outros grupos” (p. 114). Essa nova visão, como veremos adiante, 

teve papel relevante na sedimentação das bases tanto da aplicação interna e seletiva das políticas 

de combate, quanto da faceta externa da guerra às drogas. 

Nas décadas seguintes, tanto nas administrações de presidentes do Partido Republicano, 

quanto do Democrata, o paradigma de combate interno, em grande medida, apenas se fortaleceu 

e passou a contar, cada vez mais, com novos recursos, tecnologias e aparatos securitários e 

repressivos (Alexander, 2017; Wacquant, 2007). Nesse sentido, a política de “Tolerância Zero” 

– colocada em curso na cidade de Nova Iorque na década de 1990, e posteriormente expandida 

para diversas cidades do país e do mundo – tornou-se um dos exemplos mais marcantes da 

imbricação interna entre “guerra ao crime” e “guerra às drogas” (Altheman et al., 2020; Belli, 

 
66 Nesse ponto, a autora (Alexander, 2017) mostra os evidentes contornos de raça e classe presentes na campanha 

de perseguição pública ao crack e nas políticas desenvolvidas para o controle dessa forma mais barata de consumo 

da cocaína. Apesar de serem apenas formas diferentes de consumo do mesmo princípio ativo, o crack (de maior 

consumo pela população pobre e negra) tinha previsões de pena mais duras do que a cocaína em pó (de maior 

consumo pela população branca e rica). 
67 Como bem ressalta Pereira (2015, p. 88), a internacionalização de redes ligadas a mercados ilegais não era, 

precisamente, um fenômeno novo. Contudo, a partir desse momento e com ainda mais força ao longo da década 

de 1990, “apesar desse histórico, o Estado norte-americano avaliou (...) que o crime organizado transnacional era 

inédito”. 



71 

 

 

 

2000, 2004; Wacquant, 2011) e da articulação neoliberal entre gestão empresarial da 

administração pública e intensificação da violência estatal discriminatória. 

Em linhas gerais, tratou-se de uma reestruturação do Departamento de Polícia da cidade 

por meio do uso de técnicas de gestão empresarial e de um policiamento agressivo (Bratton, 

1995), encampada pelo ex-prefeito Rudolph Giuliani e pelo comissionário de polícia William 

Bratton. Tal política teve como uma de suas principais fontes de inspiração (Bratton, 1995, 

1996) a teoria pseudocientífica (Wacquant, 2011) das “janelas quebradas” (Wilson e Kelling, 

1982), que ligava o crime e o medo do crime a pequenas desordens urbanas. Bratton (1996, 

1995) deixou claro que toda sua política partia das noções neoliberais da compreensão de uma 

sociedade cindida entre potenciais “vítimas” e potenciais “criminosos”, bem como no uso de 

mecanismos gerencialista na organização policial e no controle do crime (Altheman et al., 

2020).  

Nesse sentido, os objetivos declarados de reduzir a sensação de insegurança e de 

diminuir o medo do crime eram voltados apenas a uma parcela da população: as “pessoas 

decentes”, (Bratton, 1995, p. 449); enquanto o policiamento agressivo e a vigilância constante 

voltavam-se para a outra categoria: os “elementos criminosos”, os “inimigos”, identificados 

pelo então comissário como os desordeiros em geral, dentre os quais ele destaca, entre outros, 

os “ambulantes ilegais, mendigos, vagabundos” (Bratton, 1996, p. 5), os usuários e vendedores 

de drogas, os grafiteiros, as prostitutas, os “flanelinhas” [squeegee pests], os sonegadores das 

tarifas de metrô, os que jogam lixo na rua e os jovens que bebem em público (Bratton, 1995, p. 

447-450). Cumpre notar que, apesar das poucas evidências de que a política tenha efetivamente 

contribuído para uma redução nas taxas de criminalidade e das inúmeras denúncias sobre seu 

caráter violento, racista e seletivo (Altheman et al., 2020; Belli, 2000, 2004; Wacquant, 2011), 

Giuliani e Bratton, até os dias de hoje, vendem – inclusive por meio de consultorias privadas – 

suas medidas como pretensas “soluções eficiente” para diversos países. Ainda que em distintas 

aplicações, diretrizes do policiamento nova-iorquino do período tornaram-se referências para 

diversas políticas de “modernização” e de “gestão eficiente” de forças de segurança (Belli, 

2004; Gönen, 2016; Wacquant, 2011) ao redor do globo. 

A política de “Tolerância Zero”, assim, trata-se de um exemplo notável de como o 

controle social que as políticas de repressão às drogas possibilitam e reforçam se materializa, 

até os dias de hoje, nos discriminatórios e seletivos processos de criminalização que têm como 

alvo privilegiado esses setores marginalizados, constantemente construídos social, política e 

midiaticamente como “inimigos”. Das leis aprovadas sobre o tema, da agressiva atuação das 
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forças policiais até as práticas das promotorias e dos tribunais, todas as instâncias do sistema 

de justiça criminal reprimem em maior quantidade e intensidade a população não branca do 

país (Alexander, 2017; Wacquant, 2007; Davis, 2018). Diante dessa atuação racista, jovens 

negros e latinos são os principais candidatos para serem varridos para dentro do sistema, bem 

como para sofrer as consequências mais violentas desses processos (Alexander, 2017, p. 157). 

Essa seleção desproporcional de jovens negros e latinos para dentro do sistema produz 

uma série de efeitos negativos para as comunidades em que vivem. Além das consequências 

mais diretas – como o encarceramento e a violência das ações policiais – o sistema de justiça 

criminal opera, nos EUA, um processo de restrição legalizada de direitos contra os selecionados 

e rotulados. Existem diversas leis, em todo o país, que, entre outras restrições, dificultam ou 

impedem o acesso de condenados criminalmente a programas de assistência social, a 

determinados empregos e, em alguns casos, retiram os direitos ao voto e à participação em júris 

(Alexander, 2017). 

 Além disso, como já mencionado, a guerra às drogas estadunidense não pode ser 

compreendida apenas por sua faceta de repressão interna – ou seja, voltada contra os próprios 

cidadãos daquele país, por meio da atuação das polícias e dos aparatos do sistema de justiça 

criminal como um todo. Tal guerra possibilitou, também, uma atuação externa dos EUA, em 

um processo de exportação do paradigma de controle militarizado de algumas substâncias 

psicoativas que se espalhou por todo o globo e atingiu, com maior impacto, os países da 

América Latina (Rodrigues, 2012a; Del Olmo, 1990; Carvalho, 1996)68. Com o apontamento 

da suposta emergência de um novo plano de atuação internacional do “Crime Organizado” 

(Pereira, 2015; Woodiwiss e Hobbs, 2009), a questão do uso e do comércio de drogas, para o 

governo estadunidense, “além de ser considerad[a] um problema de segurança pública, (...) 

passou a ser identificad[a] como um tema de segurança nacional” (Rodrigues, 2012a, p. 39, 

grifos no original). 

 Essa exportação da “guerra às drogas” – que ocorreu em paralelo com a exportação de 

outras diretrizes econômicas, políticas e sociais neoliberais (Rodrigues, 2002) – teve como 

 
68 Dentro de todo o arcabouço teórico mobilizado, cumpre ressaltar que apontar o papel central dos EUA como 

exportador da política de guerra às drogas não significa ver os mecanismos de controle existentes em cada uma 

dessas outras realidades como uma simples replicação do modelo norte-americano. Como argumentaremos em 

seções posteriores do trabalho, pretendemos compreender as interpenetrações recíprocas e o engate dessas 

influências com processos locais e lógicas específicas, que caracterizam as guerras internas próprias (Carvalho, 

1996) de cada um dos países que adota o modelo, como o Brasil. 
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vetores, por um lado, a atuação diplomática e a pressão econômica69 realizada por intermédio 

de organizações internacionais, como a ONU e a OMS70; e, por outro, a ação militarizada direta, 

em especial por meio da Drug Enforcement Administration (DEA), criada em 1973 (ou seja, no 

governo de Nixon), agência que passou a assumir “as funções de coordenação e aplicação das 

leis proibicionistas em território nacional e no estrangeiro” (Rodrigues, 2012a, p. 39) e que foi 

responsável por uma série de operações violentas em países como Bolívia, Colômbia e México, 

assim como pelo treinamento de forças repressivas no mundo todo. 

 Dentro de todo o apresentado, cumpre ressaltar que essa face externa da “guerra às 

drogas” encampada pelos EUA desde a segunda metade do século XX guarda paralelos e 

semelhanças importantes com os processos verificados internamente no país: a repressão tinha 

como base, em grande medida, o processo constante de construção de inimigos e de cisão da 

sociedade (agora, em escala global) entre vítimas e criminosos. Assim, a atuação externa dos 

EUA foi construída, no período, com base em um discurso que identificava uma divisão entre 

os “países produtores” de drogas e “países consumidores”. Em uma espécie de repetição em 

nível geopolítico dos seletivos processos de criminalização, os países da periferia do 

capitalismo (em especial os latino-americanos) passaram a ser vistos como os agressores, como 

os criminosos responsáveis por produzir as drogas que seriam vendidas aos países-vítimas, em 

especial aos EUA e aos países da Europa Ocidental (Rodrigues, 2012a, p. 38-39). Em suma, 

nas palavras de Rodrigues: 

Ainda que maniqueísta e reducionista, o discurso da “guerra às drogas” 

permitiu aos EUA considerarem-se “vítimas” de grupos ilegais provenientes 

de outros países, externalizando as “fontes” de um problema para, assim, 

acionar uma retórica de segurança nacional que, na linha dos efeitos dos 

processos de securitização (...) permitiu, com ampla chancela da sociedade 

estadunidense, ações excepcionais em nome da defesa do Estado e da 

sociedade, tanto no plano interno (como o endurecimento das penas para 

traficantes e usuários, e consequente aumento do encarceramento) quanto no 

plano internacional, com intervenções policial-militares em países 

estrangeiros (Rodrigues, 2012b, p. 17). 

 

A “guerra às drogas”, assim, abriu portas para uma nova conformação dos processos de 

construção de inimigos externos, que ganhou especial relevância durante as décadas de 1980 e 

 
69 Rodrigues (2012b) destaca o mecanismo de “certificação” internacional elaborado pelos EUA durante o governo 

Reagan, por meio do qual os EUA “passaram a publicar anualmente uma lista dos países que, na avaliação dos 

EUA, colaboraram ou não com a ‘guerra às drogas’ no ano anterior, prevendo sanções econômicas e reprimendas 

diplomáticas aos descumpridores” (p. 20). 
70 A relação entre as drogas e os mecanismos internacionais – que data, também, do início do século XX, com as 

Conferências de Xangai e Haia, em 1909 e 1912, respectivamente – é objeto de extensas análises de diversos 

pesquisadores. Para uma descrição detalhada do tema, cf. McAllister, 2002. 
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1990. Com a queda da União Soviética e perda de força da “ameaça comunista”, as redes ilegais 

de comércio internacional de drogas – as chamadas “Organizações Criminosas” ou “Cartéis” 

do “Narcotráfico” – que surgem e ganham força como consequência da própria proibição 

globalizada (Rodrigues, 2012a, 2012b; Pereira, 2011, 2015) emergiram como nova figura 

criadora de constante perigo no plano internacional – em especial em terras latino-americanas 

e asiáticas (French-Smith, 1983). O que se viu, nesse momento, foi a “deflagração da guerra 

explícita ao tráfico de drogas, indústria que crescia mundialmente tomando o rosto do 

contemporâneo narcotráfico” (Rodrigues, 2012a, p. 38-39). 

Esse caráter foi especialmente acentuado com o acirramento da “guerra às drogas” 

promovido pelo governo Reagan. Como mostram Rodrigues (2010, 2012a, 2012b, 2017), 

Passetti (1991), Pereira (2011, 2015), Woodiwiss e Hobbs (2009), sua administração procurou 

associar, também, no apagar das luzes da Guerra Fria, o mercado de cocaína na América Latina 

às guerrilhas de esquerda, em especial às FARC e ao M-19, na Colômbia e ao Sendero 

Luminoso, no Peru, que passaram a ser identificadas pelos EUA, ainda nos anos 1980, sob as 

denominações de “Narcosubversão”, “Narcoguerrilhas” ou de organizações 

“Narcoterroristas”71 (Rodrigues, 2010; 2012b; 2017).  

Nesse contexto, Marshall (1991) aponta como o paradigma da contrainsurgência, central 

ao desenvolvimento posterior da “guerra ao terror” interna nos EUA, fez parte desse combate 

conjunto ao “problema das drogas” e ao “perigo vermelho” na América Latina. As 

características desse processo de construção de inimigos ficam evidente na transcrição 

apresentada por Rodrigues (2012b) de um documento do governo norte-americano – a Diretriz 

de Decisão de Segurança Nacional (NSDD, na sigla em inglês) nº 221 – assinado por Reagan e 

que recomendava “um esforço continental para combater a produção, tráfico e consumo de 

drogas ilícitas” (Rodrigues, 2012b, p. 19): 

[...] a ameaça à segurança nacional colocada pelo tráfico de drogas é 

particularmente séria fora das fronteiras dos EUA. São fontes de preocupação 

aquelas nações com florescente indústria de narcóticos, onde a combinação de 

organizações criminosas do tráfico internacional, insurgentes rurais e 

terroristas urbanos pode minar a estabilidade de governos locais [de modo que 

a] expansão das atividades narcotraficantes [...] cria tanto um problema 

 
71 O termo “narcoterror”, especificamente, foi cunhado por Lewis Tambs, embaixador estadunidense na Colômbia 

na época, exatamente para designar esse “novo inimigo” proveniente da “associação subversiva e conspiratória 

entre narcotraficantes e guerrilheiros de esquerda” (Rodrigues, 2017, p. 263), ainda que essa associação fosse de 

difícil e baseada largamente em “certezas não comprovadas” (Rodrigues, 2017, p. 266), ou que, mesmo quando 

era possível verificar alguma ligação, ela tinha pouco ou nenhum “impacto na oferta de drogas nos EUA” 

(Marshall, 1991, p. 34).  
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regional quanto específico a cada país (EUA, 1986, p. 1 apud Rodrigues, 

2012b, p. 18). 

 

As chamadas “Organizações do Narcotráfico” – ou alguma de suas variações – 

apareceram, assim, como uma das mais notáveis facetas dessa noção de perigo externo, 

catastrófico e constante, que ameaçava, ao mesmo tempo, a segurança dos EUA e a segurança 

de cada um dos países em que desempenhavam suas atividades – em uma ameaça tida como 

nociva à própria existência desses países (EUA, 1986; Pereira, 2011; Krauthasen e Sarmiento, 

1991). A militarização do combate a essas redes, assim, foi objeto de preocupação e atuação 

direta dos EUA como parte de sua “guerra às drogas”, mas também passou a ser a estratégia 

reforçada internamente pelos próprios países latino-americanos – como veremos, em seções 

posteriores, para o caso brasileiro (Batista, 1997; Carvalho, 1996; Rodrigues, 2012a, 2012b)72. 

Ainda no último ano do governo Reagan, o compromisso internacional do combate 

militarizado às drogas – e, em especial, às figuras difusas do narcotráfico, dos “Cartéis” e do 

“Crime Organizado” ligados a esses mercados – foi novamente reforçado na Conferência das 

Nações Unidas Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, 

realizada em Viena em 1988. A Convenção aprovada na reunião (ONU, 1988) alçou a questão 

ao status de ameaça global, não apenas local e – cunhando uma associação que se mostrou fértil 

em diversos locais e teve notável repercussão no Brasil – acrescentou “novos temas ao ‘perigo 

das drogas’, como a lavagem de dinheiro e o vínculo com outras atividades do chamado crime 

organizado transnacional (como o tráfico de armas e de pessoas)” (Rodrigues, 2012b, p. 22)73. 

Nos governos posteriores, de George H. W. Bush e Bill Clinton, a guerra externa ao 

“Crime Organizado Transnacional” e ao “Narcotráfico” seguiu se fortalecendo. Neste campo, 

 
72 Nas palavras de Rodrigues (2012b), “o acatamento da lógica punitiva e da militarização por Estados latino-

americanos respondeu, também, a processos próprios a cada país (...) que já procediam, cada qual a seu modo, o 

combate às drogas como tática de governo e repressão seletiva sobre suas próprias populações” (p. 20). 
73 Essa orientação fica evidente em diversas passagens do texto da Convenção, que, em sua primeira seção traz 

que “As Partes nesta Convenção, Profundamente preocupadas com a magnitude e a crescente tendência da 

produção, da demanda e do tráfico ilícitos de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas, que representam uma 

grave ameaça à saúde e ao bem-estar dos seres humanos e que têm efeitos nefastos sobre as bases econômicas, 

culturais e políticas da sociedade; Profundamente preocupadas também com a sustentada e crescente expansão do 

tráfico ilícito de entorpecentes e de substâncias psicotrópicas nos diversos grupos sociais e, em particular, pela 

exploração de crianças em muitas partes do mundo, tanto na qualidade de consumidores como na condição de 

instrumentos utilizados na produção, na distribuição e no comércio ilícitos de entorpecentes e de substâncias 

psicotrópicas, o que constitui um perigo de gravidade incalculável. Reconhecendo os vínculos que existem entre 

o tráfico ilícito e outras atividades criminosas organizadas, a ele relacionadas, que minam as economias lícitas de 

ameaçam a estabilidade, a segurança e a soberania dos Estados; Reconhecendo também que o tráfico ilícito é uma 

atividade criminosa internacional, cuja supressão exige atenção urgente e a mais alta prioridade; Conscientes de 

que o tráfico ilícito gera consideráveis rendimentos financeiros e grandes fortunas que permitem às organizações 

criminosas transnacionais invadir, contaminar e corromper as estruturas da administração pública, as atividades 

comerciais e financeiras lícitas e a sociedade em todos os seus níveis” (ONU, 1988). 
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o governo de “Bush pai” – que havia sido vice-presidente de Reagan e atuado diretamente na 

implantação da “guerra às drogas” (Rodrigues, 2017, p. 261) – foi marcado pelo que ficou 

conhecido como primeiro passo da “Estratégia Andina”, por meio da qual Bolívia, Colômbia e 

Peru, vistos como três dos mais relevantes “países produtores”, receberam das forças 

estadunidenses extenso apoio militar de treinamento e de apoio a operações de combate. Além 

disso, durante a sua administração, em dezembro de 1989, ocorreu a chamada operação “Causa 

Justa”, que resultou na prisão de Manuel Noriega, então presidente da Nicarágua, por oficiais 

estadunidenses sob acusações de tráfico de drogas. Para Rodrigues (2017), a prisão de Noriega 

– que, antes disso, havia “recebido apoio financeiro e diplomático de Washington por bons 

quinze anos depois dos primeiros indícios claros de seus crimes de drogas” (Marshall, 1991, p. 

45) – concretizou a “identificação do narcotráfico como novo e único inimigo dos EUA na 

América Latina do pós-Guerra Fria” (Rodrigues, 2017, p. 273), uma vez que foi “justificada 

não mais como uma intervenção anticomunista, mas como uma ação aintidrogas” (Rodrigues, 

2017, p. 274, grifos no original). Em outras palavras, isso indica como, após a queda da União 

Soviética, o “Crime Organizado Transnacional”, cuja principal expressão latino-americana era 

– e ainda é – a figura do “Narcotráfico” e das redes ligadas a este mercado, passou a aparecer 

como a grande ameaça externa que, na visão estadunidense, pairava sobre a segurança global 

(Pereira, 2011, 2015; Nasser, 2014). 

O governo de Clinton, neste contexto, teve como diretrizes principais os preceitos da 

referida Conferência de Viena de 1988, de modo que, em 1994, os EUA foram os anfitriões da 

primeira Cúpula das Américas, na qual foi firmado, pelos países do continente, um Plano de 

Ações que tinha em seu centro o chamado “princípio da responsabilidade compartilhada” na 

questão das drogas, “por meio do qual os países endossa[ram] que o narcotráfico era uma 

ameaça para todos” (Rodrigues, 2012b, p. 22; OEA, 1994). Nesse sentido, também, Rodrigues 

ressalta como a administração de Clinton passou a destacar a figura do Crime Organizado 

Transnacional “como ameaça à segurança dos EUA e internacional, com destaque para o poder 

econômico e de abalo político-institucional do narcotráfico” (Rodrigues, 2012b, p. 23)74. No 

mesmo ano de 1994, foi realizada, na Itália, a Conferência Ministerial Mundial sobre o Crime 

Organizado Transnacional, que, como mostra Pereira (2015, p. 100) foi um dos eventos 

definitivos para selar “a importância do COT como uma questão de segurança para a ONU”. 

No encontro, foi elaborado uma carta de “Declaração Política e Plano de Ação Global” (ONU, 

 
74 Rodrigues (2012b), neste ponto, está fazendo referência à Diretriz de Decisão Presidencial (PDD, na sigla em 

inglês) nº 42, assinada por Clinton em 1995 e que tinha como objeto o “Crime Organizado Internacional” (EUA, 

1995). Para maiores detalhes de seus impactos, cf. também: Pereira, 2015, p. 99-102. 
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1994), segundo a qual os signatários declaravam-se “alarmados pelo rápido crescimento e pela 

extensão geográfica do crime organizado em suas variadas formas, tanto nacional quanto 

internacionalmente, que enfraquece o processo de desenvolvimento, prejudica a qualidade de 

vida e ameaça direitos humanos e liberdades fundamentais”75. 

A concepção internacional, assim, mostrava-se em grande parte alinhada à construção 

do problema pelo governo estadunidense, como pode-se perceber em documento assinado por 

Clinton em 1993 elaborado para apresentar as diretrizes sobre políticas internacionais 

“antinarcóticos” no Ocidente. Em um discurso que, assim como nos Planos de Ação 

supracitados (ONU, 1994), mesclava a repressão internacional às noções de expansão dos 

princípios neoliberais e democráticos, Clinton (EUA, 1993) apontava que “programas contra 

narcóticos são fundamentalmente essenciais para fortalecer instituições democráticas e 

defendê-las contra uma das mais insidiosas ameaças aos governos representativos, às 

economias de livre mercado, aos direitos humanos e à proteção ambiental” (p. 2)76. 

Esse reforço mútuo entre a concepção estadunidense e a elaboração internacional do 

tema se acentuou ainda mais ao longo do resto da década de 1990. Como mostra Pereira (2015, 

p. 99-100), por meio da Declaração das Nações Unidas Sobre o Crime e a Segurança Pública 

de 1996 e da criação do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNDOC, na 

sigla em inglês) em 1997, a ONU sustentou o argumento de que o “Crime Organizado 

Transnacional” representava um “importante empecilho” para processos como “combate à 

pobreza e à fome, promoção do desenvolvimento e direitos humanos” (Pereira, 2015, p. 100)77. 

Seguindo bases semelhantes, em novembro de 2000, foi aprovada pela Assembleia Geral da 

ONU a Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, também 

conhecida como Convenção de Palermo, que tinha como objetivo “cooperação para prevenir e 

combater mais eficazmente a criminalidade organizada transnacional” (ONU, 2000). Essa 

Convenção, de maneira semelhante à de 1988, prescrevia aos signatários uma série de medidas 

 
75 Diante desse alarme, reconhecia-se que “a crescente ameaça do crime organizado, com sua influência 

profundamente desestabilizante e corruptiva em instituições sociais, econômicas e políticas fundamentais, 

representa um desafio que demanda uma maior e mais efetiva cooperação internacional” (ONU, 1994). Para 

maiores considerações, cf. Pereira, 2015. 
76 O Plano de Ação elaborado na Cúpula das Américas no ano seguinte, como já explicitado, praticamente 

mimetizava as diretrizes de Clinton. Nos termos do documento, “Os problemas das drogas ilícitas e das atividades 

criminosas conexas representam séria ameaça às sociedades, às economias de livre mercado e às instituições 

democráticas do Hemisfério” (OEA, 1994). 
77 Esta construção da ONU sobre o tema ao longo da década de 1990 apoiava, em larga medida, na noção de 

“segurança humana” presente na Agenda Pela Paz publicada pelo então Secretário-Geral da Organização Boutros 

Boutros-Ghali, que alinhava, precisamente, o combate a figuras causadoras de risco às noções de democracia, 

desenvolvimento e construção de ambientes seguros para o pleno desenvolvimento de sujeitos livres para 

desenvolverem seu capital humano (Augusto e Wilke, 2019). 



78 

 

 

 

de criação de novos tipos penais, assim como de mecanismos de vigilância, controle, 

investigação e confisco de bens78. 

Após isso, como será apresentado a seguir, ainda que essa figura aberta e difusa do 

“Crime Organizado Transnacional” – visto sempre como ligada a uma série de crimes e atos de 

violência, como tráfico de drogas, armas (inclusive nucleares) e pessoas, lavagem de dinheiro, 

assassinatos, corrupção, falsificação de moedas, entre diversos outros (EUA, 1995) – tenha se 

consolidado como poderoso e ameaçador inimigo externo a ser combatido na década de 1990, 

e, em certa medida, grande parte da “orientação dos esforços” iniciados nesse período (em 

especial quanto à América Latina) tenha permanecido “sem grandes alterações até os dias 

atuais” (Nasser, 2014, p. 140)79, o tema parece ter ganhado novas camadas de complexidade a 

partir do início do século XXI e, em especial, da efetiva declaração da “guerra ao terror” em 

2001 (Pereira, 2015, p. 98). 

 

2.4. A “GUERRA AO TERROR”: A CONSTRUÇÃO DE INIMIGOS NA 

“CONTRAINSURGÊNCIA” 

Se os fantasmas da chamada “Violência Urbana”, das drogas e do “Crime Organizado” 

orientaram grande parte das medidas de acirramento da violência institucional nos EUA nas 

décadas finais do século XX, o século XXI viu surgir um novo espectro – e um novo inimigo – 

que se somou a estes como justificativa para adoção de políticas de repressão, vigilância e 

controle: o “Terrorismo”. Cinco dias após os ataques ocorridos em 11 de setembro de 2001 em 

Nova Iorque e no Pentágono, o então presidente George W. Bush declarou publicamente o 

terceiro momento da guerra a ser travada no campo da segurança – mais uma vez, tanto 

doméstica quanto externa – a “guerra ao Terrorismo”, expressão posteriormente reduzida, pelo 

mesmo ex-presidente, para “guerra ao terror”. 

Os chocantes acontecimentos de 11 de setembro e sua intensa exploração midiática, 

assim, foram o marco para essa “nova ameaça” e o perigo de toda a sua potencial capacidade 

destrutiva entrarem nas preocupações centrais do governo norte-americano, para o 

desenvolvimento de medidas que, supostamente, seriam eficazes para lidar com esse problema 

visto como complexo, difuso e de difícil detecção (Harcourt, 2018). Nesse contexto, o exemplo 

 
78 Vale notar que a Convenção de Palermo de 2000 enfocava em figuras do pretenso “Crime Organizado 

Transnacional” distintas da venda de substâncias consideradas ilegais. O documento – apesar de todas as 

prescrições aplicarem-se à categorização geral, sem distinção de atividades – enfocava, principalmente, medidas 

contra tráfico de pessoas, e contra o contrabando de armas (ONU, 2000). 
79 Apesar de, como aponta Nasser (2014), a orientação dos esforços ter seguido, em grande medida, as mesmas 

diretrizes da década de 1990, a associação constante no discurso governamental, midiático e acadêmico entre as 

supostas “Organizações Criminosas” e o “terrorismo” parece uma novidade relevante para o estudo do tema. 
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mais evidente de mudança política foi o Patriot Act80 promulgado ainda em outubro de 2001 

que, entre diversas outras coisas, ampliou o espectro de possibilidades de interceptações 

telefônicas e de outras comunicações, alterou formas de investigar e “prevenir” o terrorismo, 

aumentou penas e alterou tipos e definições penais mais abrangentes, com o objetivo explícito 

de oferecer ferramentas consideradas “eficientes e apropriadas” para lidar com essa ameaça, 

tanto no plano interno, quanto no externo. 

Apesar de o Patriot Act ser o câmbio em política criminal e de defesa nacional mais 

notável, a “guerra ao terror” engendrou uma série de mudanças nas agências federais de 

segurança dos EUA – como a NSA, a CIA e o FBI – assim como nos departamentos de polícia 

locais, que passaram a ter, cada vez mais, treinamentos e equipamentos característicos das 

forças armadas do país (Graham, 2016; Harcourt, 2018). O uso de força e aparatos tipicamente 

militares na segurança pública – tendência que já havia sido amplamente apoiada pelos EUA 

em países latino-americanos (tanto no apoio às ditaduras militares do Cone Sul quanto no apoio 

à “guerra às drogas” em países como Colômbia, México, Peru e outros) e em ocupações 

neocoloniais (como na Palestina) – passou a crescer, também, internamente naquele país. Em 

um processo de retroalimentação, a incorporação interna desse paradigma nos EUA serviu 

como base para uma expansão – e uma exportação – ainda maior de uma gama cada vez mais 

variada de aparatos militares para as polícias do mundo todo. 

Ainda que alguns autores (como Harcourt, 2018) enfatizem esse momento como uma 

virada de paradigma na experiência estadunidense, Simon (2009) vê a “guerra ao terror”, em 

realidade, como uma “intensificação significativa (e, de forma mais ameaçadora, uma 

ratificação) da obsessão nacional com segurança contra violência pessoal que data de quatro 

décadas atrás, com o Omnibus Crime Control and Safe Streets Act, que efetivamente 

impulsionou a guerra ao crime” (p. 16). Para ele, portanto, “podemos ver uma linha direta entre 

os modos de governar encorajados pela “guerra ao crime”, o que chamo, de forma abreviada, 

de ‘governar pelo crime’ e as características principais da guerra ao terror” (p. 16). O processo 

de construção das figuras agressoras, assim, ganhou um novo passo: nas palavras de Bush, “o 

inimigo é o terrorismo” (EUA, 2002), uma ameaça que, na visão do governo estadunidense, 

demandava uma intensa coordenação de estratégias e esforços, internacionais e locais. 

Simon (2009) reconhece, nesse contexto, que as expressões penais internas da “guerra 

ao terror” carregam diferenças marcantes com os momentos anteriores, em especial pelos meios 

 
80 O nome dado à alteração legislativa, ademais, foi baseado em um acrônimo, de forma que USA PATRIOT (EUA 

Patriota) significa, em tradução livre, “unindo e fortalecendo a América providenciando as ferramentas apropriadas 

requeridas para interceptar e obstruir o terrorismo”. 
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violentos de extração de informações – ou seja, pelo uso aberto e recorrente da tortura física e 

psicológica contra suspeitos – e pela vigilância ainda mais generalizada. Essas diferenças na 

aplicação prática interna da “guerra ao terror” fazem Harcourt (2018) descrever esse momento 

após o 11 de setembro como marcado por um novo modelo bélico: enquanto, para ele, a “guerra 

ao crime” e a “guerra às drogas” – exemplificadas pelo modelo de policiamento de Nova Iorque 

de Giuliani e Bratton (Harcourt, 2018) – seriam expressões domésticas do estilo de combate 

militar da Segunda Guerra Mundial; a “guerra ao terror” seria caracterizada pela aplicação 

interna do paradigma de contrainsurgência, modelo de “guerra modera” [modern warfare]. 

Apesar das diferenças na aplicação interna destas “novas” práticas de guerra naquele 

país, a análise de cunho internacional revela como a utilização do paradigma da 

contrainsurgência (inclusive fora de contextos de guerra) e o uso aberto da tortura como 

pretensas ferramentas que alinhavam segurança pública e segurança nacional já haviam sido 

apoiados (e treinados) pelos EUA dentro da construção dos outros momentos do paradigma de 

combate – a indicar, portanto, um caráter de continuidade e não de rompimento.  

O uso destes modelos bélicos para a segurança eram aplicados desde a segunda metade 

do século XX em diversos contextos que contavam com o suporte norte-americano, como na 

repressão à ameaça difusa das supostas “narcoguerrilhas” na Colômbia e no Peru, na brutal 

“guerra às drogas” e a defensores de direitos humanos travada no México – assim como no 

apoio às ditaduras militares no Cone Sul (Marshall, 1991), nas ocupações militares coloniais 

(como as ocupações francesas na Indochina e na Argélia) e nas guerras empreendidas pelos 

EUA na Ásia e no Oriente Médio. Por essa razão, discorda-se da posição de Harcourt (2018), 

que compreende essa virada como uma mudança de paradigma, pois, diante desta 

interpenetração global, entende-se a “guerra ao terror” nos termos de intensificação e 

radicalização interna dos processos de acirramento da violência institucional e do controle em 

curso desde as décadas finais do século XX, com o uso interno, generalizado e aberto de práticas 

testadas em outros países sob estes mesmos paradigmas.  

No entanto, apesar dos pontos de distanciamento, a caracterização que o autor (Harcourt, 

2018) faz da contrainsurgência parece frutífera para compreender, precisamente, o modo pelo 

qual se deu tal intensificação e como determinadas práticas de combate “voltaram para casa” 

(Graham, 2016). Assim, em linhas gerais, como descreve Harcourt (2018), a contrainsurgência 

seria um modelo de guerra voltado à totalidade da população alvo e que teria como objetivo 

central neutralizar as dissidências políticas, impedindo que uma “minoria revolucionária” 
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influenciasse as ideias de uma massa majoritária neutra81. Ainda que exista alguma divergência 

dentre os teóricos e atores responsáveis pela elaboração e aplicação das práticas de 

contrainsurgência quanto à extensão do uso de técnicas abertamente violentas – o que Harcourt 

(2018, p. 55) define como a “personalidade dupla” da estratégia –, a sua aplicação prática 

(interna e externa) revela algumas características centrais das ações desenvolvidas e dos meios 

utilizados para atingir os fins pretendidos. Assim, a vigilância generalizada a todos os cidadãos 

(pelo uso de interceptações telefônicas e telemáticas, câmeras de segurança, entre outros meios 

e aparatos digitais e analógicos), o foco na “inteligência” no manuseio das informações 

coletadas, o uso de tortura física e psicológica, os assassinatos direcionados (com ou sem o uso 

de drones), as detenções preventivas e por prazo indefinido e o confinamento solitário podem 

ser apresentados como exemplos de métodos empregados no paradigma da contrainsurgência. 

Essa política testada em diversos países, conforme o argumento desenvolvido por 

Harcourt (2018), “voltou para casa” com a declaração da “guerra ao terror” – em uma tendência 

que Graham (2016) descreve como um novo “efeito bumerangue”82 –, de forma que as práticas 

aqui descritas passaram a ser utilizadas, cada vez mais, pelas polícias e agências de inteligência 

domésticas contra cidadãos estadunidenses83. Nesse sentido, a vigilância generalizada – 

permitida pelo já mencionado Patriot Act de 2001 e possível devido aos avanços e da 

popularização das tecnologias de informação e comunicação – tornou-se a norma para as 

investigações em solo americano, particularmente contra pessoas negras, latinas ou de origem 

árabe84, vistas constantemente como potencialmente suspeitas de promoverem alguma 

 
81 Para isso, essa estratégia político-militar teria como base três eixos centrais de ação: (i) a coleta em massa de 

informações sobre todos na população, vista como o único jeito possível de “identificar com precisão os 

insurgentes” (Harcourt, 2018, p. 48); (ii) a “identificação e a erradicação da minoria revolucionária” (p. 49), ou 

seja, após encontrar um dos suspeitos de pertencer aos insurgentes, deve-se retirar o máximo de informações 

possíveis (mesmo que com o uso de técnicas de tortura) e, caso a suspeita se confirme, o indivíduo “deve ser 

descartado por meio de detenção, rendição, deportação ou por ataque de drone – em outras palavras, assassinato 

direcionado [targeted assassination]. Por fim, (iii) a pacificação das massas, para garantir a não aderência às ideias 

revolucionárias, o que pode ser realizado por meio da propaganda e da guerra psicológica, pela provisão do 

“mínimo necessário” de assistência humanitária e pela demonstração de força e controle sobre o território 

(Harcourt, 2018, p. 50). 
82 Graham (2016) realiza, aqui, uma atualização de um conceito cunhado por Foucault. Em linhas gerais, ele 

procura descrever como os países da periferia do capitalismo – em especial nas guerras travadas pelos países 

centrais – servem como uma espécie de espaço de testes de aplicação de medidas violentas, que depois retornam 

ao centro para o controle interno. 
83 O autor reconhece que a aplicação de táticas de contrainsurgência pode ser verificada, também, em ações 

policiais contra os movimentos negros por direitos civis ao longo das décadas de 1960 e 1970 (Harcourt, 2018), 

de forma que sua aplicação não seria totalmente nova (no mesmo sentido: Hinton, 2016). Para ele, no entanto, a 

novidade seria a aplicação generalizada desse paradigma, em praticamente todos os aspectos da vida. 
84 Harcourt (2018, p. 124) cita, por exemplo, ações do Departamento de Polícia de Nova Iorque em conjunto com 

a CIA de monitoramento intenso de muçulmanos e de mesquitas na cidade sob os quais não havia qualquer 

suspeita, em um verdadeiro projeto de “mapeamento humano”, descritas em uma série de reportagens da 

Associated Press em 2011. 
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desordem ou insurgência. Do mesmo modo, o policiamento das cidades passou a ser orientado 

pelas premissas da contrainsurgência. A militarização das forças policiais norte-americanas 

(descritas, também, por Balko, 2013 e Graham, 2016) – processo que estava em 

desenvolvimento desde meados da década de 1960, como apresentado, e que já eram a regra, 

por exemplo, em países como Brasil, Argentina e Chile – ganha força total nesse momento e 

aparece como um dos principais focos dessa aplicação doméstica da orientação da “guerra ao 

terror”. 

Enfim, como argumentado, o uso dessas novas táticas aparece mais como uma 

intensificação e uma radicalização (e, assim, um aperfeiçoamento) de práticas já desenvolvidas 

anteriormente e testadas internacionalmente. Tais técnicas, na esteira de todo o apresentado, 

tinham (e ainda têm) como base construção de alguns grupos como perigosos, o que se 

materializa nas figuras dos jovens desordeiros, dos manifestantes, dos membros de gangues, 

dos mafiosos, dos criminosos organizados, dos usuários e traficantes de drogas e, agora, dos 

terroristas85, caracterizados por, supostamente, criarem riscos insuportáveis à população e 

contra os quais podem ser empregados meios repressivos e violentos, justificados em nome de 

serem, supostamente, necessários para garantir a segurança. 

Se por um lado, a “guerra ao terror” marcou a internalização pelos EUA de algumas 

estratégias de governo e controle testadas em outros países, por outro, essa declaração também 

redefiniu os contornos das guerras travadas ao redor do globo. Como mostra Rodrigues (2012a), 

essa nova cruzada global contra o terrorismo e os significativos aportes estadunidenses ao 

combate dessa “nova ameaça” fizeram com que diversos grupos, no mundo todo, passassem a 

ser rotulados como terroristas, “incluindo as guerrilhas de esquerda atuantes na América 

Latina” (p. 105). Dessa forma, nas palavras do autor, “a designação narcoterrorismo (...) foi 

redimensionada e expandida, de modo a incorporar novos grupos que pretensamente – tão 

díspares quanto as FARC e o Talebã afegão – financiariam suas atividades com dinheiro do 

tráfico de drogas” (Rodrigues, 2012b, p. 105). Essa visão fica evidente na Estratégia de 

Segurança Nacional elaborada pelo Governo Bush em 2002, segundo a qual “na Colômbia, nós 

reconhecemos a ligação entre grupos terroristas e extremistas que desafiam a segurança do 

 
85 A partir das manifestações que tomaram os EUA em 2020 após o brutal assassinato do homem negro George 

Floyd por policiais brancos – violentamente reprimidas pelas forças de “polícia-soldado” (Balko, 2013) – um novo 

espectro parece ter entrado nesses grupos, durante a presidência de Donald Trump: “os antifa” (redução de 

“antifascistas”) e o movimento Black Lives Matter, descritos pelo já mencionado Rudolph Giuliani (ex-prefeito de 

Nova Iorque, CEO de empresas de consultoria em segurança, advogado de Donald Trump e eventual comentarista 

na rede conservadora de notícias Fox News) como grupos que pretenderiam “destruir o governo” (Moran, 2020). 
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Estado e as atividades de tráfico de drogas que ajudam a financiar tais grupos” (EUA, 2002, p. 

10). 

Essa nova designação, de acordo com Rodrigues (2012a, p. 105-106), passou a 

intensificar os repasses e as ajudas militares dos EUA aos países latino-americanos, de forma 

que, ainda em 2001, o congresso aprovou um pacote chamado Iniciativa Regional Andina – que 

destinou recursos e apoio militar para Peru, Bolívia e Equador – e aumentou o financiamento 

do Plano Colômbia, que havia sido aprovado um ano antes e que buscava “combinar repressão 

com desenvolvimento alternativo” (Rodrigues, 2012a, p. 104), nas linhas do previsto na 

Convenção de Viena de 198886. É nesse sentido, que, ao tratar da questão da “violência dos 

cartéis de drogas e seus cúmplices” na América Latina, o governo estadunidense, no 

mencionado documento de 2002, diz que está “desenvolvendo uma estratégia ativa para ajudar 

as noções andinas a ajustar suas economias, derrotar organizações terroristas e cortar fora a 

oferta de drogas” (EUA, 2002, p. 15). 

Aparece, assim, essa nova camada de complexidade na questão das pretensas 

Organizações Criminosas Transnacionais (e, especificamente, aquelas ligadas ao Narcotráfico): 

passou-se a construir, constantemente, essa suposta ligação entre “Crime Organizado”, “Tráfico 

de Drogas” e “Terrorismo” – e, no caso da América Latina, ainda, incluindo nesse grupo, por 

vezes, movimentos da guerrilha de esquerda (como no exemplo colombiano citado) e governos 

opositores (como no caso da Venezuela). Emerge nesse período, portanto, a tendência norte-

americana – e, paulatinamente, global – de associar (e, por vezes, identificar um ao outro) 

“Crime Organizado” e “Terrorismo”, como o espectro de um grande perigo difuso e ameaçador, 

visto como sempre disposto a utilizar qualquer meio imaginável – do comércio de drogas ao de 

órgãos e pessoas (UNDOC, 2010; EUA, 2011) – para financiar suas atividades e disposto a 

realizar os mais terríveis atos de violência. 

Essa associação, que se mantém forte até os dias de hoje, fica evidente, em diversos 

documentos produzidos ao longo do Governo de Barack Obama, em especial na Estratégia de 

Segurança Nacional, divulgada em 2010 (EUA, 2010) e na Estratégia para combater o crime 

organizado transnacional (EUA, 2011) assinada pelo então presidente em 2011, que já indica 

em seu subtítulo a ideia de “endereçar ameaças convergentes à Segurança Nacional”. Este 

documento traz como uma de suas bases um trecho de uma fala do General James L. Jones 

 
86 Como mostra Rodrigues (2012, p. 106-107), apesar de o plano prever apoio para políticas de desenvolvimento, 

praticamente todos os recursos repassados à Colômbia foram em ajuda militar. Ainda, o autor mostra como essa 

ajuda estadunidense se adequou a especificidades locais, com o desenvolvimento interno de uma pretensa política 

que ligaria repressão e direitos humanos, mas que, em realidade significaram o alargamento do espectro punitivo 

e a ocupação militarizada das chamadas comunas. 
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(Conselheiro de Segurança Nacional dos EUA entre 2009 e 2010) em um encontro 

internacional, segundo o qual “o nexo letal entre crime organizado, narcotráfico e terrorismo 

[seria] uma ameaça aos Estados Unidos” (EUA, 2011, p. 4, grifou-se). A partir disso, mantém-

se a construção da ideia que liga terroristas, criminosos organizados e insurgentes, em uma 

verdadeira conspiração que criaria um risco constante aos EUA e aos seus aliados. Segundo o 

governo americano, assim, “terroristas e insurgentes est[ariam] cada vez mais voltando-se ao 

COT para gerar fundos e adquirir apoio logístico para executar seus atos violentos” (EUA, 

2011, p. 6), de forma que seriam necessários instrumentos “novos e inovadores” (EUA, 2011, 

p. 1) de vigilância e repressão – a serem introduzidos internamente e no plano internacional – 

para que fosse possível combater tais ameaças87. 

Toda essa construção baseada na falsa ideia de existência de um todo coeso que ligaria 

esses “atores perigosos”, no entanto, ignora (ou deixa, propositalmente, em segundo plano) o 

caráter complexo da atuação das mais diferentes redes ligadas a mercados ilegais e outras 

atividades consideradas ilícitas e usam algumas conexões pontuais88 identificadas para alardear 

essa suposta fonte constante de ameaça e riscos. Os próprios documentos mencionados que 

tomam como problema central para o país e para o mundo a suposta ligação letal entre os 

“inimigos” mencionados – e usam disso para justificar o espraiamento de série de medidas de 

controle – reconhecem, no entanto, que “o nexo crime-terror é, ainda, na maioria das vezes, 

oportunístico” (EUA, 2011, p. 6)89. 

 

2.5. DAS METÁFORAS ÀS PRÁTICAS DE GUERRA 

A partir de todo o exposto, procurou-se mostrar um primeiro passo de como a constante 

reconfiguração dos paradigmas de guerras a inimigos internos e externos parece ser central para 

a compreensão da guinada punitiva neoliberal e, de forma geral, dos câmbios ocorridos em 

políticas criminais nos EUA e em diversas partes do mundo nos últimos 50 anos. Nesse sentido, 

as declarações presidenciais de tais guerras naquele país tornaram-se, efetivamente, medidas 

práticas de incremento da repressão, do controle e da vigilância, adotadas e ampliadas por 

 
87 A mesma ideia aparece em textos patrocinados e publicados pela RAND Corporation (Rabasa et al., 2017), think 

thank voltado aos temas de segurança e que produz análises para departamentos governamentais dos EUA. 
88 As análises da já mencionada RAND Coorporation (Rabasa et al., 2017), por exemplo, que tanto propagam essa 

“convergência entre crime organizado transnacional e terrorismo” como uma das ameaças centrais aos EUA, 

utilizam apenas a ligação de grupos como as FARC e o Sendero Luminoso com o comércio de drogas e um 

exemplo de possíveis conexões pontuais entre o grupo Hezbollah e redes ligadas ao comércio de drogas na América 

Latina para justificar toda a construção desse suposto “perigo híbrido”. 
89 A indicar como essas ligações pontuais são utilizadas para propagandear um perigo cada vez maior, o documento 

prossegue dizendo – sem nenhuma comprovação – que esse nexo seria crítico, “especialmente se passasse a 

envolver [if it were to envolve] a transferência criminosa bem-sucedida de materiais de WMD (armas de destruição 

em massa) para terroristas” (EUA, 2011, p. 6, grifou-se).  
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políticos de ambos os partidos do sistema estadunidense: dos republicanos Richard Nixon, 

Ronald Reagan, George H. W. Bush, George W. Bush e Donald Trump e aos democratas 

Lyndon Johnson, Bill Clinton, Barack Obama e Joe Biden. 

Mais do que metáforas, assim, essas guerras são, precisamente – na esteira das 

proposições de Foucault (2010), Simon (2007, 2009) e Graham (2016) – as formas pela qual 

desenvolvem-se as relações de poder e estruturam-se os mecanismos de governo, compreendido 

como forma de condução de condutas. Tais guerras, enfim, são práticas políticas constantes 

viabilizadas por alterações legislativas e regulamentares e travadas diariamente nas ruas das 

mais distintas cidades dos países do centro e da periferia do capitalismo por forças policiais 

cada vez mais militarizadas (Alexander, 2017; Harcourt, 2018; Simon, 2007; Graham, 2016). 

Essa concepção, como apresentado ao longo de todo o capítulo tem como pedra angular a 

atualização constante, disseminada pela racionalidade neoliberal, de uma gama inesgotável de 

inimigos: inimigos poderosos e perigosos, compreendidos como causadores de riscos 

insuportáveis e sempre presentes, de verdadeiros “perigos de catástrofe”, que podemos apenas 

“imaginar, suspeitar, presumir ou temer” (Ewald, 2010, p. 286). 

Dessa forma, constrói-se – política, social e midiaticamente (Simon, 2007; 2009) – essa 

demanda ininterrupta por segurança, reduzida à vigilância, ao controle e a repressão desses 

“estranhos causadores de perigo” (Simon, 2009). Nesse discurso, tais indivíduos devem ser 

prontamente identificados – em realidade, selecionados – e excluídos do convívio social, por 

um encarceramento que “promete promover segurança na comunidade simplesmente por criar 

um espaço fisicamente separado (...) para manter aqueles cuja propensão para crimes os fazem 

aparece como riscos intoleráveis para a sociedade” (Simon, 2007, p. 142-143), ou pelo 

assassinato. Como esse alegado perigo é grande e, dentro do discurso aludido, vem crescendo 

cada vez mais em escala, alcance, potencialidade lesiva e dificuldade de prevenção – do medo 

do crime de rua e das “Violências Urbanas”, ao medo das “Máfias” e das “gangues de rua” 

ligadas ao comércio de drogas, até o medo das grandes redes (ou “Cartéis”) ilegais 

internacionais e de devastadores ataques terroristas – as medidas político-criminas adotadas e 

patrocinadas em nome dessa guerra precisam ser cada vez mais abertas, generalizantes e 

violentas, para que, supostamente, as forças de aplicação da lei tenham as “ferramentas 

adequadas” para lidar com tantas ameaças destrutivas e incertas. Em outras palavras, essa 

guerra é uma prática constante de criação (escondida sob a noção de uma pretensa identificação) 

de inimigos, de adoção de medidas repressivas contra esses supostos estranhos e de promessa 

inalcançável de atingir essa pretendida segurança da sociedade por meio de câmbios penais.  
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Contudo, toda essa retórica e essa prática penal neoliberal, como visto, voltam-se ao 

controle e à repressão de alguns grupos populacionais específicos, marginalizados nas relações 

de poder do capitalismo contemporâneao. Os “inimigos”, os “estranhos perigosos”, os 

“criminosos”, como procuramos mostrar ao longo de todo o capítulo, são sempre condicionados 

por sua classe e por sua raça: as guerras internas são travadas nas vizinhanças e bairros de baixa 

renda, os “suspeitos” são os trabalhadores, moradores desses locais e, em especial, os não 

brancos. Homens, jovens, negros, ou de origem latina ou árabe são as pessoas que, nessa guerra 

diária, são as principais vítimas da atuação discricionária e seletiva de todas as instâncias do 

sistema de justiça criminal dos EUA. São os principais alvos da violência policial, e são as 

pessoas encarceradas de maneira desproporcional na composição da monstruosa figura de mais 

de dois milhões de presos naquele país. As guerras externas, por sua vez, voltam-se aos países 

da periferia do capitalismo – que passaram a ser vistos como verdadeiras ameaças aos países 

centrais – e são travadas, assim, principalmente, na América Latina, no Oriente Médio e no 

Sudeste Asiático. Dentro de cada contexto, são declaradas também guerras internas próprias 

(Carvalho, 1996), e seus efeitos, ainda mais violentos – como veremos para o caso brasileiro –

, têm como alvo as populações marginalizadas desses locais. 

Como procurou-se mostrar, o desenvolvimento da noção de “Crime Organizado” teve 

papel central na construção desses paradigmas seletivos de controle e combate, tanto no plano 

interno quanto no externo. Nas palavras de Woodiwiss e Hobbs (2009), o policiamento do 

“Crime Organizado” tornou-se um “veículo para a governança repressiva e racista da vida 

urbana, e para a colonização de estados democráticos pela penetração em instituições políticas” 

(p. 124). Como bem pontuam os autores, apontar essa mobilização política não significa ignorar 

ou “tentar negar a existência do tráfico de drogas ou de pessoas, e a miríade de outros atos 

definidos como criminosos pelo processo legislativo” (p. 124). Significa, no entanto, mostrar 

que “acumular essas atividades em uma única categoria marcada como ‘crime organizado’ cria 

um senso de ameaça (...) sinistro e substancial” (p. 124), que fortalece os processos de 

construção da figura do outro – em especial de populações marginalizadas – como um inimigo. 

A partir disso, a análise passa, no capítulo seguinte, ao caso brasileiro. Dentro de todo 

esse panorama internacional, o trabalho procurará mostrar algumas das articulações e das 

particularidades verificadas nas guerras travadas internamente no país na tentativa de construir 

“nossa própria política antidrogas” (Cardoso, 1998b) – que teve como uma de suas bases 

centrais, precisamente, o “combate ao Crime Organizado” – em especial a partir da década de 

1990. 
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CAPÍTULO 3 – ENTRE A REDEMOCRATIZAÇÃO E A DESDEMOCRATIZAÇÃO: 

POLÍTICA CRIMINAL E CONTROLE SOCIAL NO BRASIL APÓS 1988 

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros 

e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 

(...) 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e 

insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, 

o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 

terrorismo e os definidos como crimes hediondos, 

por eles respondendo os mandantes, os executores e 

os que, podendo evitá-los, se omitirem 

(Constituição da República Federativa do Brasil, 

1988) 

 

 

60% dos jovens de periferia sem antecedentes 

criminais já sofreram violência policial 

A cada quatro pessoas mortas pela polícia, três são 

negras 

Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos 

são negros 

A cada quatro horas, um jovem negro morre 

violentamente em São Paulo 

Aqui quem fala é Primo Preto, mais um 

sobrevivente (Racionais MC’s, Capítulo 4, 

Versículo 3, 1997) 

 

3.1. INTRODUÇÃO: OS CAMINHOS DA POLÍTICA CRIMINAL NO BRASIL 

“DEMOCRÁTICO” 

Seguindo a linha de continuidade de toda a exposição, este capítulo e os dois seguintes 

descrevem a análise realizada para o caso brasileiro. Como será debatido ao longo dos três 

capítulos, com base nos termos trabalhados até aqui, propõe-se a ideia de que um paradigma 

que pode ser chamado de “guerra ao Crime Organizado” emergiu, de diferentes embates, 

disputas e confluências de racionalidades, no Brasil logo após o início do processo de 

redemocratização. O argumento, em linhas gerais, é que essa guerra pode ser compreendida 

como uma manifestação local específica e articulada a processos internos da tendência global 

de “convergência penal” neoliberal baseada na atualização dos processos de construção de 

inimigos e da governamentalização constante de diversas questões em torno das chaves de 

“crime” e “criminalização” como forma de atuar sobre os mais diversos problemas sociais. 
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Para compreender a emergência e as manifestações deste paradigma no país, este 

capítulo  apresenta a análise de diversos discursos sociais, acadêmicos, midiáticos e políticos 

construídos entre as décadas de 1980, 1990 e 2000, para tentar delinear as diferentes formas 

pelas quais essa figura difusa do “Crime Organizado” – quase sempre consideradas como entes 

transnacionais, ligados ao Narcotráfico e ao contrabando de armas – aparece em tais discursos 

internos também como uma espécie de inimigo característico da penalidade neoliberal (Cooper, 

2008), com um poder de destruição imenso e de difícil previsão, que deve ser combatido a todo 

custo, uma vez que ele colocaria em risco não apenas a segurança das pessoas nas cidades, mas 

o próprio Estado brasileiro. Nesse contexto, procura-se apresentar, também, como discursos de 

garantia dos direitos humanos e de consolidação do estado democrático de direito, caros ao país 

após mais de vinte anos de uma violenta ditadura empresarial-militar, foram mobilizados para 

essa construção e, com isso, cumpriram papéis centrais na justificativa para o alargamento dos 

mecanismos securitários (Marques, 2018). 

Para atingir tais objetivos, este capítulo trilha o seguinte caminho: em primeiro lugar, 

toma-se como ponto de partida a promulgação da Constituição de 1988 para a compreensão de 

como os temas da “segurança” – reduzida, aqui, à segurança criminal (cf. a terminologia 

proposta por Wacquant, 2011 e, no mesmo sentido, Karam, 2000) – e do combate às ameaças 

a essa segurança começaram a ser construídos sob a chave de proteção dos direitos humanos e 

do estado de direito. Após isso, mostra-se como, ao longo das décadas de 1980 e 1990, as 

figuras das “Violências Urbanas” e do “Crime Organizado” (ou denominações correlatas) 

foram tomando papel central dentro dessa visão e atualizando os termos do “jogo do medo” 

governamental. Neste ponto, pretende-se trabalhar as relações e engates entre o contexto 

internacional e o local, bem como procuraremos apresentar as limitações de se trabalhar com 

essas “categorizações frustradas”, que mais escondem do que revelam as facetas do problema. 

Assentadas estas bases, os dois capítulos seguintes debruçam-se de forma mais atenta às 

análises de política criminal e discursos relativos a tais políticas dos governos FHC e Lula. 

 

3.2. DA “CONSTITUIÇÃO CIDADÃ” AO ENCARCERAMENTO EM MASSA: REPRESSÃO É 

UM DIREITO? 

 O ponto de partida da análise proposta, assim, é a promulgação da Constituição da 

República de 1988. Após mais de vinte anos de uma ditadura militar-empresarial extremamente 

violenta e repressiva, a Assembleia Nacional Constituinte foi convocada por meio da aprovação 
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da EC nº 26, de 27 de novembro de 198590, com a finalidade de elaborar uma Constituição 

Democrática para o Brasil. Instalada em fevereiro de 1987 e presidida pelo deputado Ulysses 

Guimarães, a Assembleia trabalhou por quase seiscentos dias e, em outubro do ano seguinte, 

aprovou o texto final da chamada “Constituição Cidadã”91, que recebeu esse apelido em especial 

pela posição de destaque conferida aos “direitos e garantias fundamentais”, dentre os quais se 

compreendiam os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais e dos trabalhadores, os 

direitos de nacionalidade e os direitos políticos (Silva, 2005, p. 89). 

 Como mostram diversos pesquisadores da área, o processo de elaboração da 

Constituição pela Assembleia foi marcado por uma série de disputas e negociações, de modo 

que as decisões seguiram uma dinâmica “conflitivo-consensual”, por meio da qual “os 

confrontos passaram para o texto final (...) sob a forma de compromissos agenciados pelas 

lideranças partidárias” (Rocha, 2013, p. 70)92. Apesar dessa dinâmica e da própria composição 

politicamente diversa da Assembleia – que contava, inclusive, com uma maioria conservadora 

(Rocha, 2013) – grande parte das análises sobre o texto final parecem apontar para um teor 

geral “progressista” (Rocha, 2013, p. 72), “dirigente” (Bercovici e Massonetto, 2006) ou de 

uma “dimensão social-democrata” (Andrade, 2020, p. 12) em nossa Constituição, ainda que 

valha a ressalva de que é “impossível tratar a Carta da República de 1988 como um conjunto 

harmônico e coerente dotada de unidade discursiva” (Carvalho, 2016, p. 294)93. 

 Em outras palavras, nos termos propostos nos capítulos anteriores, parece adequado 

afirmar que a Constituição da República tem um texto que abarca uma ampla gama de 

racionalidades, como fruto de todo o longo e gradual processo de redemocratização (Codato, 

2005) e desse conturbado processo de elaboração (Andrade, 2019). Ainda que seja notável a 

presença de diretrizes voltadas à efetivação de direitos sociais e de dispositivos prevendo a 

intervenção estatal ativa na economia, em uma racionalidade que se aproxima em algum grau 

da noção de “bem-estar social” (Andrade, 2019; Bercovici e Massonetto, 2006), é certo que 

 
90 Como mostra Silva (2015, p. 88), a Assembleia Nacional Constituinte convocada pela referida Emenda foi, em 

realidade, um “Congresso Constituinte”, uma vez que foi composta pelos membros já empossados da Câmara dos 

Deputados e do Congresso Nacional e não por membros eleitos especificamente para essa finalidade. 
91 O apelido foi dado, especificamente, pelo próprio Ulysses Guimarães, durante os trabalhos da Assembleia e 

repetido em discurso realizado no momento de promulgação do texto (Guimarães, 1988). 
92 Dentro dos objetivos desse trabalho, o apresentado aqui é apenas brevíssima síntese de um longo processo 

repleto de nuances. Para mais detalhes, cf. Rocha, 2013. Especificamente sobre as discussões relacionadas a 

matérias penais na Constituinte, cf. Carvalho, 2016. 
93 Apontar esse “teor geral” não significa, como pretenderemos mostrar ao longo do texto, isentar a Constituição 

de 1988 de críticas. Mais ainda, não significa elogiar as formas pelas quais se deu todo o processo de transição 

democrática no país. Apesar de alguns avanços contidos no texto, é certo que todo esse processo “lento, gradual e 

seguro” (Codato, 2005, p. 99), iniciado ainda ao longo da ditadura, teve uma orientação bastante conservadora 

que, em muitos aspectos, não rompeu com ditames autoritários e, em grande parte, significou uma “reacomodação 

no universo das elites”. 
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diversos outras razões políticas estavam contidas na Carta, de forma que “parte das mais 

diversas forças políticas do país [teve] seus interesses contemplados no texto constitucional” 

(Rocha, 2013, p. 73)94. A evidenciar esse caráter, Codato (2005) aponta a característica 

conservadora de todo o processo de transição – iniciado ainda durante a ditadura e capitaneado, 

em grande parte, por militares, por seu núcleo de apoio político e pelas elites – e ressalta como 

o texto constitucional refletiu a institucionalização de “certos dispositivos de controle da 

sociedade pelo Estado”, como na previsão de que as Forças Armadas fossem responsáveis pela 

manutenção da “lei e da ordem” no país95 (cf. Zaverucha, 1999; Hunter, 1997). Dentro desse 

truncado processo, a própria Constituição abriu portas para que reminiscências autoritárias do 

período ditatorial anterior se engatassem com as diretrizes repressivas do neoliberalismo. 

 Diante dessa mescla entre um teor geral voltado a uma pretensa “plena realização da 

cidadania” (Silva, 2005, p. 90) e a persistência de um “padrão não-democrático da relação 

Estado-sociedade” (Codato, 2005, p. 101) da Constituição de 1988, a sua promulgação 

representa um marco importante de uma aparente contradição verificada no país nessas últimas 

três décadas: após o processo de transição democrática e a publicação do texto constitucional 

que prezava pela efetivação dos direitos humanos, os índices de encarceramento passaram a 

crescer de forma ainda mais acentuada no país. A evidenciar ainda mais os contornos desse 

possível contraste, cumpre lembrar que esse crescimento vertiginoso da população prisional foi 

constituído a partir de práticas extremamente seletivas do sistema de justiça criminal, de modo 

que, no Brasil formalmente democrático, verificou-se uma intensificação dos mecanismos de 

repressão e encerramento – agora, massivo – voltados majoritariamente a grupos socialmente 

marginalizados (Flauzina, 2017a; Pastana, 2003; Malaguti Batista, 2003; Belli, 2004). 

 Dentro desse contexto e diante dos objetivos propostos para esse trabalho, a análise de 

um dos dispositivos do texto constitucional apresenta especial relevância para apresentarmos 

os primeiros passos na tentativa de destrinchar essa contradição aparente. O artigo 5º, célebre 

 
94 Parece ser nesse mesmo sentido que Bercovici e Massonetto (2006) apontam para as incongruências entre a 

aplicação dos preceitos da “Constituição Financeira de 1988” que, em certa medida, tinham inspiração na “retórica 

do controle do déficit público” e no “discurso neoliberal de repúdio ao Estado” (Brecovici e Massonetto, 2006, p. 

14), e os mandamentos intervencionista da “Constituição Econômica”. Em apertadíssima síntese, os autores 

argumentam que a doutrina prática constitucional posteriores promoveram uma verdadeira separação entre essas 

facetas da Carta Magna, como se não fizessem parte do mesmo texto. Desse modo, “a constituição financeira 

passou a ser interpretada e aplicada como se fosse ‘neutra’, meramente processual, com diretrizes e lógicas 

próprias, separada totalmente da ordem econômica e social, esterilizando, assim, a capacidade de intervenção do 

Estado na economia” (Bercovici e Massonetto, 2006, p. 13). 
95 Esta previsão Constitucional foi a base para uma das vertentes da militarização da segurança pública verificadas 

nos anos seguintes, por meio da regulamentação e do uso das operações de “Garantia da Lei e Ordem” (GLO). 
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por enunciar uma série de direitos e garantias individuais, traz em um de seus incisos um 

mandamento de criminalização, nos seguintes termos:  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

XLIII - a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou 

anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, 

o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os 

mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem 

(Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, grifou-se). 

 

Como pontua Carvalho (2016, p. 293), a inclusão dessa norma chama a atenção, em 

especial por estar em uma seção do texto que tradicionalmente “caracterizou-se como espaço 

de estabelecimento dos limites do poder punitivo do Estado”96. Em uma “vitória (...) das forças 

vinculadas aos movimentos conservadores em matéria de política criminal” (Teixeira, 2006, p. 

95), o trecho criou, especificamente, a figura dos “crimes hediondos”, uma categoria reservada 

a delitos de especial gravidade, e que, por essa razão, mereceriam um tratamento punitivo mais 

duro – o que se manifesta na vedação de fiança97 e da concessão de graça ou anistia para 

condenados por tais crimes. Ainda, como se depreende da leitura, o inciso equiparou as 

condutas de “tortura”, “tráfico ilícito de entorpecentes ou drogas afins” e de “terrorismo” a 

outras condutas a serem definidas pelo legislador ordinário como hediondas. 

Ao criar – dentro do rol de garantias fundamentais – essa figura para enquadrar 

“condutas graves” e apostar no endurecimento penal como forma de lidar com a questão, a 

Constituição de 1988 parece ter sido um passo importante na sedimentação, em nosso país, das 

noções que mesclam as noções de segurança e direitos humanos e da aposta nas vias repressivas 

– ainda que dentro de certos limites colocados pela mesma Carta – como forma de, 

supostamente, garantir essa segurança. Assim, a repressão a certas condutas, dentre as quais 

merecem especial destaque as figuras abstratas do “terrorismo” e do “tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins”, aparece no texto constitucional de forma a indicar esse amálgama 

 
96 O trecho transcrito não é o único mandado de criminalização presente no artigo. O inciso XLII, assim, prescreve 

que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da 

lei”. Para uma crítica pertinente da opção constitucional de procurar “abrigo justamente no lugar em que o racismo 

tem uma de suas principais fontes de sustentação” (Flauzina, 2017a, p. 92), cf. Flauzina, 2017a, p. 92-98. 
97 Tal vedação, além de desrespeitar uma série de princípios garantidos no mesmo texto constitucional mostra-se, 

também, materialmente inócua, diante do papel pouco significativo do instituto da fiança na legislação processual 

penal brasileira. 
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entre segurança, democracia e direitos humanos que fez parte de grande parcela das políticas 

de segurança pública elaboradas no período democrático posterior. 

Esse dispositivo foi a base para, dois anos depois, durante o governo de Fernando Collor, 

a aprovação da Lei nº 8.072/90 (a “Lei dos Crimes Hediondos”), uma das medidas legislativas 

penais mais abertamente repressivas em vigor em nosso ordenamento jurídico. Tal lei foi (e é 

até hoje) objeto de diversas críticas, que abrangem, entre outros pontos, os problemas de seu 

caráter excessivamente repressivo, as suas deficiências técnico-jurídicas e seu processo 

legislativo realizado às pressas e sem nenhum tipo de análise de adequação, necessidade e 

efeitos (Pastana, 2003, p. 121-125; Teixeira, 2006, p. 95-100). Apesar das críticas, o diploma 

não apenas segue em vigor e produzindo efeitos como é utilizado, até hoje, pelo Legislativo 

como uma espécie de rol simbólico de condutas que se pretende caracterizar, em geral diante 

de casos de intensa repercussão midiática, como especialmente reprováveis98. 

Conforme depreende-se da leitura do texto legal, o diploma tinha como objetivo central 

definir um tratamento penal mais rigoroso tanto a acusados quanto a condenados por essas 

condutas. Em sua redação original, além do aumento nas penas para diversas condutas, a lei 

previa, entre outras medidas, a inaceitável e inconstitucional vedação de liberdade provisória 

para investigados e acusados por tais crimes; assim como impunha que o cumprimento das 

penas deveria ocorrer integralmente em regime fechado, sem possibilidade de progressão.  

A exposição de motivos da Lei, assinada pelo então senador Odacir Soares, deixa ainda 

mais evidente a aposta em uma retórica de combate que permeia essa lei. Tendo como pano de 

fundo a insegurança social e midiaticamente construída devido à ocorrência de casos de 

sequestro por todo o país, apresentou-se como justificativa para a lei uma suposta urgência para 

que fossem “tomadas medidas que coib[issem] essa vigorosa atividade nascente” (Brasil, 1990). 

Explorando a lógica do medo e uma pretensa necessidade de urgência (Teixeira, 2006), a 

pretensa coibição, como pode-se perceber, tinha o endurecimento penal como principal 

ferramenta, de modo que “o aumento da pena destina[va]-se (...) a desestimular os eventuais 

criminosos” (Brasil, 1990). Mais ainda, a justificativa deixa clara a tendência – recorrente no 

sistema de justiça criminal brasileiro como um todo (Semer, 2019) – a tratar acusados ou 

 
98 Apenas como exemplos, a Lei de Crimes Hediondos sofreu duas notáveis alterações ao longo dos anos 1990, 

ambas relacionadas a casos de extensa exposição midiática: em 1994, após o assassinato da atriz Daniella Perez, 

um projeto de lei apelidado com o seu nome foi proposto e aprovado para incluir o homicídio qualificado como 

crime hediondo (Lei nº 8.930/94). Em 1998, após a divulgação midiática de um laboratório farmacêutico que 

vendeu “pílulas de farinha” como contraceptivo, a lei foi novamente alterada para incluir como hedionda a conduta 

de “falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais” (Lei 

nº 9.695/98). Para maiores discussões sobre a lei de crimes hediondos, cf. Figueiredo et al., 2005; Pastana, 2003, 

p. 121-125; Campos, 2010, p. 162-164. 
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suspeitos como verdadeiros inimigos, ao afirmar que “a liberdade provisória, durante o 

processo, também não poderá ser decretada em nenhuma hipótese, impedindo-se que o réu fuja 

para o eventual desfrute da vantagem obtida” (Brasil, 1990, grifou-se)99. 

A Lei dos Crimes Hediondos, assim, criada com base em um dispositivo constitucional, 

representou um passo significativo na crença, no Brasil da década de 1990, de que “a elaboração 

de leis duras é que poderia realizar, com eficácia, o controle da criminalidade” (Pastana, 2003, 

p. 122), que viria se manifestar, em articulação com outras diretrizes, nos anos e décadas 

seguintes, em outros diplomas legais  voltados ao combate às supostas “novas formas de 

criminalidade”, ao “Narcotráfico” e ao “Crime Organizado”. 

Contudo, essa figura dos crimes de “especial gravidade” não foi a única inovação em 

matéria penal trazida pela Constituição de 1988. Como outro lado de uma mesma moeda 

punitiva, o texto previu, também, a figura das “infrações penais de menor potencial ofensivo” 

(Art, 98, inciso I)100, que deveriam ser julgadas por “juizados especiais” em ritos orais e 

sumaríssimos. Essa matéria, como será discutido no capítulo seguinte, foi regulamentada pela 

Lei nº 9.099/95, aprovada no primeiro ano do governo de FHC. Apesar de Carvalho (2016) 

considerar a criação dessa figura dos delitos de menor potencial ofensivo como uma espécie de 

“polo oposto” da resposta penal em relação à criação dos crimes hediondos e usar isso para 

exemplificar a coexistência de lógicas diferentes no texto constitucional, sugere-se, aqui, uma 

interpretação distinta. Mais do que figuras opostas e que respondem a lógicas inversas, defende-

se que ambas se apoiam em uma noção na qual a caracterização de condutas como “crime” 

(independente da gravidade conferida e das distintas sanções estatais possíveis) – e, como 

decorrência disso, o acionamento do sistema de justiça criminal – aparece como forma 

privilegiada de abordar os mais diversos problemas sociais, dos menores distúrbios aos casos 

mais graves de violência contra a pessoa. 

Em outras palavras, mais do que uma oposição à figura dos crimes hediondos, os delitos 

de menor potencial ofensivo são um complemento a ela. Ao invés de criar ou possibilitar 

maneiras não penais de lidar com situações que – como o próprio nome indica – causam pouco 

 
99 Ainda que alguns de seus dispositivos mais repressivos e aberrantes (como a mencionada vedação da liberdade 

provisória para acusados) tenham sido, ao longo dos anos, declarados inconstitucionais pelo Judiciário ou 

reformados pelo próprio legislativo, é incontestável o caráter de recrudescimento penal presente na lei e a lógica 

de combate adjacente a ela. Nas palavras de Campos (2010), sustentadas pelos trechos transcritos da exposição de 

motivos, essa lei é “um exemplo emblemático do processo de endurecimento penal, pois revela que a crença do 

legislativo é semelhante à crença da teoria da escolha racional, na qual dissuasão e inabilitação seriam mecanismos 

‘eficientes’ de controle da criminalidade” (p. 164). 
100 Essa previsão, ao contrário dos mandados de criminalização, aparece em seção de muito menos destaque no 

texto constitucional. A referência a esses delitos aparece no Capítulo III do Título IV, que trata da organização dos 

Poderes do Estado. 
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ou nenhum dano a eventuais vítimas, a aposta constitucional (e, posteriormente, legislativa) foi 

de manter e aprofundar o uso do sistema de justiça criminal, ainda que com previsões de ritos 

céleres e controles penais diversos do encarceramento. Mais ainda, essa separação entre as duas 

figuras parece ter contribuído também para a justificativa política de sustentação dos 

mecanismos mais repressivos, visto como meios necessários para se combater as ameaças 

consideradas “graves”101. 

A leitura desses dois movimentos como complementares e coexistentes ao invés de 

opostos pode ser compreendida como uma manifestação brasileira, típica do período pós-

redemocratização, da noção de “alargamento da rede punitiva” proposta por Stanley Cohen 

(1985). Em linhas gerais, o autor argumenta como medidas de diversificação do controle penal 

(penas alternativas, juizados especiais, transições penais etc.), em diversos contextos – o que 

parece ter se intensificado ainda mais nas décadas posteriores aos escritos de Cohen – tornaram-

se não substitutas ao encarceramento, mas verdadeiros complementos a ele, de forma que mais 

pessoas passaram a ser capturadas pelos mecanismos estatais de controle social.  

Seguindo essa mesma linha de argumentação, Karam (2000) apresenta como, no Brasil, 

essas medidas alternativas, precisamente, foram estabelecidas “paralelamente à simbolicamente 

indispensável e crescentemente mais rigorosas penas privativas de liberdade, destinada aos 

apontados ‘infratores perigosos” (p. 343), de modo a tornarem-se uma forma de ampliação da 

gama punitiva do Estado. Por essa razão, a autora aponta que a lógica por trás de tais medidas 

segue sendo a referência da criminalização, uma “lógica perversa da violência, da submissão e 

da exclusão, presentes ainda que mitigados o sofrimento e a dor maiores representados pela 

privação da liberdade” (p. 343). Como os dados apresentados ao longo do trabalho mostram, 

parece correta a afirmação que essas tentativas de diversificação não cumpriram nenhum papel 

em reduzir o espectro penal do Estado: a população encarcerada aumentou vertiginosamente 

durante todo o período em que essas pretensas “alternativas” foram colocadas em prática. 

A Constituição de 1988, portanto, parece ser um marco relevante na construção dessa 

lógica aparentemente dupla de expansão do sistema penal sob uma alcunha pretensamente 

“democrática” que permeou grande parte da política criminal implementada nos anos seguintes, 

 
101 Apenas como exemplo, parece importante notar que essa justificativa aparece também na exposição de motivos 

da reforma do Código Penal de 1984 – ou seja, elaborada também no processo de transição democrática e 

promulgado poucos antes da Convocação da Assembleia Nacional Constituinte. O projeto, defendido por diversos 

autores como uma medida de concepção garantista, pode ser lido, no entanto, parte desse movimento que aposta 

no sistema de justiça criminal como locus de resolução de conflitos, teve como grande parte da justificativa política 

de diversas alterações lá contidas a noção de que a privação de liberdade deveria ser usada para “casos de 

reconhecida necessidade”, em especial para os “delinqüentes (sic) habituais e multi-reincidentes” (Brasil, 1984). 
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dentro da qual medidas de caráter abertamente violento, repressivo, militarizado e encarcerador 

andaram lado a lado com medidas de diversificação e algum grau restrito de garantia de direitos 

(Azevedo e Campos, 2020). Assim, a Carta da República, dentro desse caráter de convergência 

de diversas racionalidades, parece ter tido um papel importante na sedimentação, no Brasil, 

dessa noção – típica de um “governo pelo crime” (Simon, 2007) adequado a uma “penalidade 

neoliberal” (Harcourt, 2010) – de que a caraterização de condutas como “crime” seria uma 

forma adequada de o Estado fornecer respostas a anseios sociais e atingir objetivos de garantia 

da segurança. Do mesmo modo, cumpriu papel relevante na expansão penal por meio da 

manutenção de diretrizes de militarização da segurança, características do período ditatorial 

anterior. Não parece ser por acaso, como apontam Fragoso (2015, p. 299-317) e Semer (2019, 

p. 50), que foi após o período de redemocratização que houve uma verdadeira proliferação de 

leis penais no país, em uma verdadeira expansão de condutas criminalizadas102. Na síntese de 

Malaguti Batista (2003), assim, “na transição da ditadura para a democracia (1978-1988), 

permitiu-se que se mantivesse intacta a estrutura de controle social, com mais e mais 

investimentos na ‘luta contra o crime’” (p. 103). 

Da mesma forma, o texto constitucional parece ter contribuído para uma espécie de 

reorientação das preocupações com insegurança, o que Lima, Misse e Miranda (2000) chamam 

de uma “reforma na concepção ideológica e doutrinária da segurança pública” (p. 56), segundo 

a qual “a concepção de ordem esta[ria] relacionada às atitudes e valores do cidadão” (p. 56). 

Essa concepção parece indicar, na esteira das proposições de Simon (2007) para o contexto 

estadunidense, o espraiamento cada vez maior das lógicas do sistema de justiça criminal para a 

vida cotidiana, de forma que a construção ativa do ambiente de segurança passa a ser visto, 

também, como responsabilidade de cada indivíduo, em todas as esferas sociais. 

Todo esse caráter de aposta em criminalizações, de manutenção de instituições e 

diretrizes de cunho militarizado, somada a uma série de fatores conjunturais internos e 

internacionais que serão explorados em seguida, parece ter tido um papel relevante no processo 

de construção de inimigos tipicamente brasileiro que emergiu no período democrático do país: 

a “guerra ao Crime Organizado”, construída ao longo de anos e atuante até hoje, que se 

concretiza diariamente nas violentas ações policiais em favelas e bairros periféricos em cidades 

de todo o país e na intensificação e massificação do encarceramento seletivo voltado, 

majoritariamente, à população pobre e negra. 

 
102 Como mostra Fragoso (2015), a média de leis penais editadas por ano entre 1985 e 2011 foi de cerca de 4,27, 

enquanto no período de 1941 e 1985, foi de 2,07. 
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3.3. DAS “VIOLÊNCIAS URBANAS” AO “CRIME ORGANIZADO”: MEDOS E 

INSEGURANÇAS NO BRASIL NO FINAL DO SÉCULO (1980-1994) 

3.3.1. “VIOLÊNCIA URBANA”, MEDO E EXPERIÊNCIAS COM O CRIME 

 O panorama da discussão sobre crime, violência e segurança no Brasil nas duas décadas 

finais do século XX ajuda a compreender o contexto no qual as diretrizes constitucionais se 

encaixam, bem como a forma pela qual alguns temas ocuparam papel central nas preocupações 

governamentais ao longo dos anos seguintes. Nesse sentido, alguns balanços bibliográficos 

publicados (Adorno, 1993; Lima; Misse; Miranda, 2000; Padral, 2013; Malaguti Batista, 2003; 

Lima; Ratton, 2011; Zaluar, 1999), bem como textos escritos no período em questão ajudam a 

construir esse quadro mais geral. Por meio desses trabalhos, pretende-se analisar, em linhas 

gerais, como as questões do medo do crime e da insegurança tornaram-se, ao longo desses anos, 

temas relevantes nas discussões acadêmicas, políticas e midiáticas. 

 Diversos pesquisadores procuraram mostrar como, no Brasil, a partir do final da década 

de 1970, houve uma espécie de “mudança de padrão na criminalidade urbana brasileira” (Lima, 

Misse e Miranda, 2000), em um fenômeno que seria consolidado e intensificado ao longo dos 

anos 1980 e 1990 e se materializaria em um aumento das chamadas “Violências Urbanas”, em 

especial nas grandes capitais do país, como São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro 

(Adorno, 1993, 1996)103. Seguindo as proposições de Caldeira (2011), Telles (2019) e 

Wacquant (2010), sustenta-se que a expressão genérica de “Violência Urbana” – e termos 

derivados – passou a ser utilizada como uma espécie de chave explicativa para uma série de 

problemas sociais e para reverberar a sensação de medo, de modo que passou a figurar como 

recurso retórico notável para a atualização de políticas criminais repressivas e abertas, que 

ajudaram a construir o encarceramento em massa no país. 

Débora Pastana (2003), olhando para os registros oficiais de criminalidade no Estado de 

São Paulo, aponta diversas inconsistências, incongruência e problemas metodológicos 

verificadas nas formas de registro e divulgação de tais índices, de modo que conclui que “ainda 

é impossível precisar os índices de violência no Brasil, baseados em dados oficiais que, ao 

contrário de estampar realidades, em cada momento refletem interesses políticos e 

circunstanciais” (p. 60). Além desses problemas metodológicos e das interferências de 

interesses políticos, Pastana mostra, também, como esses dados, invariavelmente, ignoram a 

 
103 Como diversas pesquisas da época mostraram (cf. Adorno, 1993; 1996; Caldeira, 2011; Misse, 1997), uma série 

de dados aponta para uma tendência de aumento da “criminalidade” e, em especial, dos “crimes violentos”, dentre 

os quais destaca-se o aumento nas taxas de homicídio registrados ao redor do país. Apesar disso, Adorno (1996) e 

Caldeira (2011) mostram, também, como muitas delas revelam padrões inconsistentes para registros de diversos 

outros delitos, como lesões corporais e tráfico de drogas, o que reforça as dificuldades de olhar para tais 

indicadores. 
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chamada “cifra oculta”, ou seja, “a parcela muito grande dos crimes cometidos que não chega 

sequer ao conhecimento da autoridade policial, muito menos do Poder Judiciário” (p. 61), de 

modo a evidenciar “ainda mais a precariedade das informações oficiais e seu enorme 

distanciamento da realidade” (p. 61). 

 No sentido da argumentação da Pastana (2003; no mesmo sentido: Kowarick; Ant, 

1982) e nos termos dos referenciais teóricos apresentados – em especial, o proposto por Simon 

(2007, p. 24) – mais importante do que observar esse possível aumento nas taxas de 

cometimento de atos violentos parece ser olhar para como houve um aumento na experiência 

geral cotidiana relacionada ao crime e à violência, em especial pela generalização de discursos 

sociais, midiáticos e políticos voltados ao tema (Caldeira, 2011) – que, muitas vezes 

apoderavam-se “desses dados precários e os apresenta[vam] de forma sensacionalista” 

(Pastana, 2003, p. 61). Nesse sentido, Lima, Misse e Miranda (2000) relatam como os anos 

1980 e 1990 foram marcados por uma intensa exploração em jornais e redes televisivas da 

veiculação recorrente de “imagens de guerra”, representando um momento em que o tema da 

criminalidade “deixa as colunas policiais e passa para as manchetes da primeira página” (p. 60). 

 Ao estudar a exploração midiática da violência em São Paulo nas duas décadas em 

questão, Pastana (2003, p. 72-79) mostra, por um lado, como os maiores jornais do país 

privilegiavam a divulgação de notícias de atos violentos, ainda que eles representassem a 

minoria das condutas consideradas como crimes praticadas nas cidades. Por outro lado, ela 

ressalta também como essa cobertura era feita de maneira dramática, aterrorizante e 

sensacionalista. As manchetes reproduzidas pela autora ajudam a dar dimensão a essa 

construção: “guerra urbana”, “guerra civil não declarada”, “cotidiano de guerra”, “capital do 

medo”, “sociedade marcada pelo medo”, “violência em escalada crescente” e “insegurança sem 

limites” são algumas das expressões usadas nos relatos jornalísticos. Dessa forma, a autora 

conclui que: 

No caso específico da violência criminal, o processo de produção da 

informação, por um lado, não reflete a realidade e a intensidade dos eventos 

que deveria recobrir; por outro lado, enquadra-se à concepção dominante de 

violência e de sujeitos violentos que a sociedade hegemonicamente retém em 

seu imaginário (Pastana, 2003, p. 74) 

 

Voltando-se para a cidade do Rio de Janeiro, Malaguti Batista (2003) também aponta 

para o papel midiático na construção do medo e da insegurança relacionados à violência, 

mostrando o papel da “difusão das imagens de horror” (p. 105) pela imprensa, que produz um 

“estado de alerta”, na justificativa de políticas violentas e de controle social. Além de termos 
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bélicos similares àquelas usados para descrever a realidade em São Paulo, Batista ressalta 

também o relevante papel desses discursos na construção das favelas cariocas como um 

verdadeiro “locus do mal”, produtora de perigos e inseguranças para as classes médias por meio 

da dissolução de suas fronteiras. Nesses discursos – tanto em São Paulo, quanto no Rio de 

Janeiro – como relata Batista (2003), o foco da produção da insegurança era na figura dos 

“criminosos” – construída seguindo o “imaginário racista” (Flauzina, 2017a) e classista que 

aponta a população pobre e negra como “classes perigosas” (Coimbra, 2001) – que estariam 

cada vez mais descendo os morros para ameaçar as potenciais “vítimas” brancas das classes 

média e alta. Assim, por meio da disseminação que Caldeira (2011) chama de “falas do crime”, 

que, “incorporam preocupações raciais e étnicas, preconceitos de classe e referências negativas 

aos pobres e marginalizados” (p. 9), as décadas de 1980 e 1990 foram marcadas por uma 

proliferação de sentimentos de medo da violência, utilizados pelos setores dominantes como 

justificativa para a implementação de novas tecnologias de exclusão social e de gestão 

segregada das cidades.  

Foi dentro de todo esse contexto, portanto, que “ao final do período militar, a percepção 

da violência revelou-se mais aguda” (Lima, Misse e Miranda, 2000, p. 56) e, com isso, a 

“criminalidade” passou a aparecer como preocupação governamental relevante e foi 

efetivamente institucionalizada como um problema a partir da criação (ainda durante o lento 

processo de transição democrática) de um grupo de trabalho ligado ao Ministério da Justiça 

para estudar o assunto e propor políticas públicas para seu enfrentamento. “A questão da 

criminalidade”, assim, entrava “na pauta das grandes preocupações do governo federal” 

(Zaluar, 1999, p. 9). 

É importante notar, também, que foi ao longo desse período – e de todo este momento 

em que as questões do crime e da violência foram tornando-se cada vez mais central às 

preocupações sociais e governamentais – que o campo de estudos sociológicos sobre violência, 

criminalidade e segurança pública se consolidou no país (Adorno, 1993; Lima, Misse e 

Miranda, 2000; Lima e Ratton, 2011). Ainda que existam produções sobre o tema em períodos 

anteriores, “a produção é relativamente crescente nos anos 1980, e se consolidou na década de 

1990” (Lima, Misse e Miranda, 2000, p. 46). Dessa forma, será realizada uma breve 

reconstrução da constituição desse campo, para auxiliar na compreensão geral do momento que 

pretende-se apresentar. 

 Apesar dos diferentes eixos temáticos sobre os quais as mais variadas pesquisas 

apoiavam-se, muitas delas voltavam-se às interpretações das diversas manifestações que 
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recebiam “o título abrangente de ‘violência urbana’” (Lima, Misse e Miranda, 2000, p. 50) e 

eram orientadas, principalmente, pelo já mencionado reconhecimento de que havia ocorrido 

uma “mudança no padrão da criminalidade brasileira”. Diversas dessas pesquisas – que 

compõem, certamente, “um diversificado campo de orientações valorativas, teóricas e 

metodológicas” (Lima e Ratton, 2011)104 – apontavam, por um lado, para os problemas 

relacionados a essas “Violências Urbanas”, em especial para os aumentos nos números de 

homicídios nas grandes capitais do país, que vitimava, majoritariamente, homens jovens, pobres 

e negros (Zaluar, 1999; Pinheiro e Adorno, 1993). Tais pesquisas, nas palavras de Zaluar 

(1999), discutiam “os desafios que a violência urbana ou difusa impunha ao processo de 

democratização do país” (p. 5), de modo que se concentravam “ultimamente, no debate sobre 

as formas de controle democrático da criminalidade” (p. 5). Nesse sentido, propunham uma 

discussão sobre “uma ordem pública democrática, sobre os problemas na concretização da 

cidadania no Brasil, sobre o direito à vida e à segurança de toda a população, inclusive a pobre” 

(p. 5). 

Nesse sentido de preocupação com uma “ordem pública democrática”, tais pesquisas 

também voltavam suas preocupações para a violência institucional, por meio de relevantes 

críticas direcionadas às persistências de estruturas militarizadas e de práticas autoritárias e 

violentas por parte dos atores do sistema de justiça criminal, em especial das polícias e de 

grupos de extermínio ligados às forças legais, bem como para as péssimas condições de 

superlotação e maus-tratos generalizadas por todo o sistema prisional (Pinheiro e Adorno, 1993; 

Zaluar, 1999). 

Dessa forma, a persistência – e a possível intensificação – da violência verificada “quer 

no comportamento de grupos da sociedade civil, quer no dos agentes incumbidos de preservar 

a ordem pública” (Adorno e Pinheiro, 1993) aparecia, em grande parte dos debates desse campo 

como entraves à efetivação dos direitos humanos no país e da consolidação do estado 

democrático de direito, particularmente quando lidas em conjunto com as persistências de 

elevados níveis de pobreza e desigualdade social no país (Adorno e Pinheiro, 1993). Nesse 

sentido, Zaluar aponta que, ao elaborar essas críticas tanto à atuação violenta das polícias quanto 

das demais manifestações das “Violências Urbanas”, diversos autores apontavam, enfim, para 

a “necessidade de uma polícia orientada pelos critérios universais da cidadania e mais eficiente 

no combate aos crimes que também atormentavam os despossuídos” (Zaluar, 1999, p. 6), uma 

 
104 Diante dessa pluralidade, a breve exposição aqui realizada envolve, invariavelmente, algumas simplificações. 

Para descrições mais aprofundados, realizadas por diferentes perspectivas e enfoques, cf. Lima; Misse; Miranda, 

2000; Azevedo; Campos, 2017; Adorno, 1993; Lima e Ratton, 2011; Zaluar, 1999; Pradal, 2013; Marques, 2018. 
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vez que “era a construção da nação e da cidadania ou o processo de democratização que os 

preocupava” (Zaluar, 1999, p. 5). Para Lima, Misse e Miranda, essa concepção se materializa 

em setores que “com diversas orientações partidárias, demandavam a remodelação e a 

modernização das instituições policiais, bem como a adoção de estratégias de ação que fossem 

pautadas pelo respeito aos direitos dos cidadãos” (Lima, Misse e Miranda, 2000, p. 56). 

Dessa forma, Lima, Misse e Miranda (2000) enfatizam como “o debate em torno da 

segurança pública, que se iniciou na década de 1980” foi, ao longo desse final do século XX, 

“marcado por duas concepções políticas antagônicas, ou seja, entre o discurso autoritário e o 

reformista” (p. 56). Em sentido semelhante, Zaluar (1999) aponta como o debate sobre a 

segurança – após a construção de um suposto consenso em torno de sua autonomia em relações 

às políticas macrossociais – passou a ser marcado pela oposição entre “a militarização da 

segurança e seu controle democrático” (p. 8). Feltran (2018), olhando especificamente para o 

estado de São Paulo, sintetizou essa dualidade que marcou o período e informou, também a 

nível nacional, câmbios na política criminal. Para o autor, “os anos 1990 são marcados, 

portanto, pela renovação dos discursos de segurança pública (...) em dois sentidos opostos. De 

um lado, direitos humanos, justiça democrática. De outro, guerra implacável ao crime” (p. 187). 

Tais discursos, de certo, são opostos e se constituíram por uma série de pressupostos 

distintos em relação aos problemas da violência e da criminalidade. Os discursos autoritários – 

publicados por grande parte da imprensa e defendido por políticos ligados à base de apoio 

parlamentar à ditadura militar-empresarial105 – defendiam abertamente as instituições 

militarizadas e o uso de práticas violentas por parte da polícia como respostas a esses problemas. 

Em contraposição, as perspectivas reformistas foram essenciais na elaboração de uma série de 

relevantes críticas desses mecanismos de repressão, das persistências das práticas 

discriminatórias por parte dos atores do sistema de justiça criminal, bem como nas diversas e 

extremamente importantes denúncias em relação à existência de grupos de extermínio ligadas 

a agentes e instituições legais, e nas denúncias das diversas violências praticadas pelo Estado 

no interior das instituições prisionais (cf. Lima, Misse e Miranda, 2000). Ademais, a 

preocupação de ambos os setores com as fantasmagóricas “Violências Urbanas” também seguia 

eixos distintos: para os defensores da “militarização da segurança”, a preocupação parecia 

muito mais calcada nos medos e inseguranças das classes média e alta; enquanto o polo de 

 
105 Paulo Maluf, governador do Estado de São Paulo da ditadura militar-empresarial entre 1979 e 1982 e prefeito 

eleito da Capital entre 1993 e 1997 representa, talvez, uma das expressões mais notáveis desse discurso autoritário 

em relação ao crime (cf. Feltran, 2018). 
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defesa de um “controle democrático e eficiente” tinha como horizonte a relevante preocupação 

com grupos vulneráveis da população. 

Contudo, expandindo as proposições de Feltran (2018, p. 185-197), sugere-se que essa 

centralidade dada à oposição entre “autoritários” e “reformistas”106 acabou por contribuir para 

esconder as possibilidades que se desenhavam para além das perspectivas de aposta em um 

controle institucional – as outras possibilidades para além das policiais, dos tribunais e das 

prisões. Diante da prevalência de um debate entre dois setores que, por ângulos distintos, 

enfocavam essa noção genérica e imprecisa de “Violência Urbana” (Wacquant, 2011) como 

chave explicativa para diversas mazelas sociais (Telles, 2019) e apostavam nas instâncias 

repressivas estatais – seja sob algum tipo de controle, seja com uma atuação desenfreada – como 

solução, foram deixadas de lado as vozes críticas que apontavam para os problemas dessa 

definição e para a necessidade de enfraquecer e desmantelar as estruturas de um sistema de 

justiça criminal racista.  

Em outras palavras, no debate entre aqueles que defendiam o modelo policial militar 

herdado da ditadura e aqueles que, após acertadamente denunciarem os horrores de tal 

perspectiva, pretendiam uma reforma “democrática”, “cidadã” e “eficiente” dessas instituições, 

ignoraram-se aqueles que apontavam para a impossibilidade de se reformar as polícias e 

propunham, com isso, pensar o problema em outros termos. No mesmo sentido, em face do 

predomínio do debate entre aqueles que defendiam os abusos cometidos pelas instituições do 

sistema de justiça criminal, dentro e fora das prisões, e advogavam por punições ainda mais 

duras e cruéis e aqueles que – mais uma vez, depois de acertadamente denunciarem os diversos 

problemas das práticas de tais instituições – desejavam reformá-las e utilizá-las como formas 

de efetivação da cidadania, ignoraram-se as vozes que gritavam, desde essa época, pela sua 

abolição (Marques, 2018). 

Todo esse debate, contudo, tomou contornos ainda mais complexos diante da exploração 

das relações entre essas “Violências Urbanas” e as questões ligadas aos mercados de 

substâncias psicoativas consideradas ilícitas pelo Estado – as chamadas drogas – em especial o 

fortalecimento, no Rio de Janeiro e em São Paulo, de redes e grupos ligados a esse e outros 

mercados ilegais que mantinham, por vezes, relações com as instituições estatais (Misse, 2011). 

“A questão do tráfico de drogas, da organização social do crime urbano e das suas relações, 

 
106 Dessa forma, não se pretende, aqui, tentar misturar essas duas concepções, evidentemente distintas. Do mesmo 

modo, as críticas aqui realizadas à perspectiva denominada “reformista” não buscam desqualificar ou ignorar as 

importantes contribuições dos autores da Sociologia da Violência que se debruçaram sobre o tema nas décadas de 

1980 e 1990, fundamentais à compreensão do fenômeno no Brasil. O que se sugere, em diálogo com essas 

perspectivas, é uma abordagem com um olhar distinto e que jogue luz a outras perspectivas e possibilidades.  
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seja com as populações locais, seja com a polícia” tornou-se, como mostram Lima, Misse e 

Miranda (2000, p. 50), um dos núcleos mais polêmicos dentro dessa agenda de pesquisa. 

 

3.3.2. O “CRIME ORGANIZADO” COMO CENTRO DAS PREOCUPAÇÕES 

Nesse momento, portanto, “a questão do mercado informal de drogas ganhou relevância 

pelo fato de que lhe [era] imputada a principal responsabilidade pelo notável aumento da 

violência nas grandes cidades” (Misse, 1997, p. 93). Como mostra Misse (1997, 2007), contudo, 

não é possível afirmar uma correlação dos processos de organização e reorganização dessas 

redes com o surgimento da “sensação de insegurança”, nem com aumento da experiência com 

o crime da população nos centros urbanos. Dessa forma, o que se pretende delinear nessa seção 

é como, ao longo desse período – identificado, para fins analíticos, entre 1980 e 1994107 – 

diversos discursos confluíram no sentido de construir o “Crime Organizado”, como grande 

responsável pelas aventadas alterações nos padrões de violência no país. 

Seguindo as pistas de Misse (1997, 2011), Rodrigues (2002, 2012a, 2017), Vilela (2015) 

e Telles (2019), portanto, não se trata de tomar o desenvolvimento das preocupações sociais e 

das respostas estatais como consequências diretas de uma intensificação da atuação de grupos 

ligados ao comércio de drogas, mas entender como, por diversas frentes – nem sempre 

convergentes – emergiram as noções que centralizavam o problema da violência ao redor de 

tais redes. 

Desse modo, como primeiro passo – e atento para não traçar essa pretensa correlação 

direta – mostra-se necessária uma breve exposição da evolução, no período, da atuação das 

redes ligadas a mercados ilegais nas cidades do país108. Por um lado, essa apresentação pode 

ajudar na compreensão de como alguns dos discursos analisados se estruturaram. Por outro, ao 

apresentar a dinâmica complexa, fragmentada e por diversas vezes desorganizada do varejo de 

drogas nas grandes cidades (Misse, 1997, 2007, 2011; Rodrigues, 2012a), pretende-se abrir as 

portas para as críticas da compreensão desse complexo fenômeno sob os termos guarda-chuva 

de “Crime Organizado” ou “Narcotráfico”. Denominações que, como apontam Misse (2007), 

Zaffaroni (1996), Karam (1996), Rodrigues (2012a), Biondi (2009, 2018), Cirino dos Santos 

(2002), Woodiwiss e Hobbs (2009), Feltran (2018) mais escondem do que revelam o problema 

 
107 De certo, toda essa construção ocorre ao longo das décadas de 1980 e 1990, e continua presente nos anos 2000. 

A delimitação escolhida para essa seção justifica-se pois enquadra-se dentro do período que Misse aponta como o 

“ápice” das violências de disputas territoriais no mercado varejista de drogas no Rio de Janeiro, e pois o 

desenvolvimento da questão a partir de 1995 será realizado nas seções seguintes. 
108 Este trabalho, como apresentado previamente, não pretende esgotar a discussão e apresentar a dinâmica de tais 

redes em todos os detalhes. Para exposições mais extensas, cf. Misse, 1997, 2007, 2011; Rodrigues, 2012a; 2017; 

Biondi, 2009; Feltran, 2018; Manso e Dias, 2018. 
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e contribuem, no plano político, para o fortalecimento de discursos calcados na construção de 

inimigos que ativam e atualizam políticas de combate, controle e violência estatal. 

Ao tratar do fenômeno no Rio de Janeiro – cidade que se tornou, em grande medida, o 

principal centro das atenções em relação ao tema109 –, Misse (2007) aponta como “até a década 

de 1980, o mercado informal ilegal era dominado pelo jogo do bicho” (p. 149). Ainda que a 

venda de cocaína em grande escala tenha começado a ser detectada no final dos anos 1970, “sua 

importância só se consolidar[ia] no período em que esse [mercado] foi efetivamente controlado 

pela rede de quadrilhas denominada pela imprensa de ‘Comando Vermelho’ (CV) 

(aproximadamente entre 1984 e 1986)110” (p. 149).  Em sentido semelhante, Rodrigues (2015) 

aponta como “o tráfico de drogas tornou-se uma importante questão para a opinião pública 

durante os anos 1980, quando as taxas de concentração de renda eram extremamente altas e o 

crescimento da pobreza urbana havia aumentado” (p. 241). Esse cenário, como mostra o autor, 

“coincidiu com o crescimento internacional da economia da cocaína que estabeleceu influências 

e conexões no Brasil” (p. 241). 

Durante a primeira metade da década de 1980, portanto, “consolidou-se um modelo de 

organização interligando em uma rede as quadrilhas atuantes no varejo, com base na proteção 

oferecida pelo CV dentro do sistema penitenciário” (Misse, 2011, p. 18). A partir de 1986, 

contudo, Misse vê a emergência de um segundo período do “movimento” na cidade carioca, 

que seria “caracterizado pela decadência do ‘controle externo’ do ‘Comando’ sobre muitas 

áreas do tráfico e a segmentação dos territórios, com constante guerra entre diferentes grupos” 

(Misse, 2007, p. 149). Esse momento de dispersão e fracionamento ainda maior das redes 

atuantes no mercado de drogas na cidade e de disputa violenta entre tais grupos (e da polícia 

 
109 O fenômeno que ficou conhecido como “Crime Organizado” em São Paulo surgiu anos mais tarde, ainda na 

década de 1990, também no interior do sistema prisional. Voltaremos especificamente a essa questão em momentos 

posteriores do trabalho, diante do fortalecimento da rede conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC) 

nos anos 2000 (Biondi, 2009, 2018; Feltran, 2018). 
110 Como mostram Misse (2011) e Rodrigues (2017, p. 214-236), as redes de quadrilhas (em especial a que ficou 

conhecida como Comando Vermelho) atuantes no mercado varejista de drogas no Rio de Janeiro “surgiram dentro 

do sistema penitenciário durante a ditadura militar” (Misse, 2011), em especial após a edição da Lei de Segurança 

Nacional, na qual foram enquadradas tanto presos “políticos”, quanto “comuns”. Em apertada síntese, após 

reivindicações de direitos vitoriosas realizadas por presos “políticos” organizados, os chamados “comuns” 

“resolveram organizar-se para reivindicar direitos e impor seu domínio dentro do sistema penitenciário” (p. 18). 

Essas reivindicações ganharam ainda mais relevância com a anistia política que, em 1979, foi concedida apenas 

para os considerados “presos políticos”, ainda que os “comuns” tivessem sido condenados pela mesma Lei. Após 

essa formação dentro do sistema penitenciário, com o desenvolvimento das redes, paulatinamente, “os antigos 

pontos de venda de cannabis nas favelas do Rio foram tomados por membros do Comando Vermelho (CV) e 

fortalecidos para a venda de cocaína” (p. 18), que se mostrava um mercado mais lucrativo. 
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contra esses grupos), de acordo com Misse, continua até os dias atuais111, mas “atingiu o seu 

ápice entre 1987 e 1994” (Misse, 2007, p. 149). 

Usando como justificativa essa atuação de tais redes (e os conflitos existentes entre elas), 

a cidade do Rio de Janeiro foi objeto, em 1992 e 1994, de duas intervenções do Exército no 

policiamento, que, nas palavras de Lima, Misse e Miranda (2000, p. 57) deram início a um 

processo de “remilitarização” da segurança pública naquele estado, através do qual se tornaram 

recorrentes o uso das forças armadas para uma suposta “manutenção da ordem” em 

determinadas partes da cidade, em especial nas favelas (Coimbra, 2001). Essa tendência, como 

veremos, foi expandida ao longo dos governos FHC e Lula (Zaverucha, 1999). 

Nesse período, o discurso midiático passou a explorar tais questões de forma ainda mais 

acentuada (Coimbra, 2001). O já mencionado papel de difusão de “imagens de horror” 

(Malaguti Batista, 2003) intensificou-se por meio da mobilização do tema das drogas como 

uma das supostas chaves explicativas para os problemas urbanos. Por meio de um discurso que 

misturava a violência associada às redes atuantes neste mercado ilegal com uma pretensa 

violência – frise-se, jamais comprovada por qualquer literatura sobre o tema (Hart, 2021) – 

causada pelo consumo de determinadas substâncias, “matérias de jornais expunham com 

crescente frequência afirmações com tons que induziam a opinião pública a pensar que o tema 

das drogas exigia ações emergenciais dos governos” (Vilela, 2015, p. 79). 

Dentro de todo esse contexto, verificaram-se também algumas relevantes 

movimentações do corpo político formal do âmbito Federal em relação ao tema, como pode-se 

perceber em alguns pronunciamentos oficiais de autoridades (Vilela, 2015, p. 56). Mais uma 

vez, o que se verificou foi essa associação mista entre consumo e tráfico como fatores 

responsáveis pelo incremento da violência, em especial entre jovens. Nesse sentido, o então 

presidente José Sarney, em discurso proferido na Assembleia Geral da ONU em 1989, salientou 

“o tráfico e o uso de drogas”, que, em sua visão “liquida[ria] a pessoa humana, principalmente 

(...) a juventude” como questões que deveriam ser “objeto da nossa preocupação prioritária” 

(Sarney, 1989, p. 438). 

Além disso, em 1991, a Câmara dos Deputados instaurou uma Comissão Parlamentar 

de Inquérito (CPI) “destinada a investigar a Impunidade dos traficantes de drogas no país, bem 

 
111 De certo, algumas dinâmicas dos mercados ilegais se alteraram no Rio de Janeiro ao longo dos anos seguintes 

– com destaque especial para o desenvolvimento dos fenômenos das milícias em diversas localidades – mas, a 

disputa do mercado varejista de drogas entre grupos fragmentados e descentralizados (e as ações violentas das 

polícias que usam como desculpa o enfrentamento a tais grupos) continua sendo dinâmica presente na cidade. 
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como crescimento do consumo” (Brasil, 1991, p. 1). Essa “CPI do Narcotráfico”112 voltou-se, 

principalmente, a investigação de relações de figuras políticas e magistrados com supostas redes 

destinadas ao comércio de drogas (Rodrigues, 2002, p. 107). Preocupada, precisamente, com 

um aventado alastramento do consumo de drogas no país (Brasil, 1991, p. 3), bem como com o 

crescimento do “poder do narcotráfico” (Brasil, 1991, p. 5) – um poder que, na visão do 

Relatório Final “ameaça, alicia, mata [e] onde consegue chegar ao governo, destrói a 

democracia” (Brasil, 1991, p. 5) – os deputados responsáveis realizaram uma série de oitivas 

para tentar compreender as particularidades de tal fenômeno. Essa construção dupla do 

problema da violência supostamente relacionada às drogas fica evidente na seguinte passagem 

do relatório: 

o aumento da violência no nosso País tem crescido proporcionalmente ao 

aumento do consumo de drogas, tendo sido relatados casos, a esta CPI, de 

viciados que mataram a própria família como conseqüência das drogas. Isto 

ocorre fruto de dois aspectos: o viciado que na crise de abstinência não tem 

dinheiro para comprar o material, com o desespero da crise vende o que tem, 

furta, assalta e mata para adquirir o dinheiro necessário. O traficante para 

assegurar o seu “negócio” supre algumas necessidades de bairros miseráveis 

e depois recruta, principalmente jovens e muitas vezes crianças (pois são 

inimputáveis perante a lei), soldados para o seu exército particular, impondo 

daí para a frente a sua vontade (colocando em risco à própria democracia), 

mediante a força das armas. (Brasil, 1991, p. 29, grifou-se) 

 

Nesse contexto, ignorando as particularidades e complexidades da questão – que 

apareceram, inclusive, nos próprios depoimentos recolhidos (Brasil, 1991) – a CPI concluiu 

indicando a existência de um “crime bastante organizado” (Brasil, 1991, p. 28) e sugeriu uma 

série de medidas de fortalecimento da repressão, em especial pela estruturação das agências 

policiais e judiciárias responsáveis por esse combate e por meio de alterações legislativas 

(Brasil, 1991, p. 31-67). Nesse ponto, cumpre ressaltar que as proposições da Câmara sobre o 

fortalecimento das agências internas de repressão evidenciam como a manifestação interna dos 

preceitos da “guerra às drogas” global, apesar de encontrar-se, em grande medida, articulada 

com o cenário internacional, não era uma mera replicação de diretrizes gestadas no centro, mas 

sim manifestações locais específicas.  

Em uma peculiar conversa, apesar de aderir abertamente ao discurso de combate, o 

Relatório final endossou as palavras do então Procurador Geral da República que classificava 

 
112 Cumpre ressaltar que, em 1999, foi instaurada uma outra CPI com objetos semelhantes, mas com maior escopo, 

também conhecida como CPI do Narcotráfico, e cujos resultados tiveram maior difusão midiática à época 

(Sinhoretto e Peralva, 2017). 
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como uma “vergonha” a maior parte das verbas destinadas à Polícia Federal virem dos EUA e 

não do Executivo local. De acordo com o Relatório, não seria “admissível que a solidariedade 

internacional, necessária ao combate ao narcotráfico, reduza a participação da polícia brasileira 

a não permitir que a droga chegue a Nova Iorque ou Miami – e quase nada se faça para evitar 

que se espalhe pelas cidades brasileiras” (Brasil, 1991, p. 5)113. 

Como já mencionado, esse desenvolvimento interno do fenômeno se deu, em grande 

medida, em período semelhante à ascensão da economia globalizada de cocaína no mundo 

(Rodrigues, 2015), mas, principalmente, como já delineado na seção anterior da emergência 

internacional, capitaneada pelos EUA, da figura do “Crime Organizado Transnacional” como 

um problema de segurança – interna, continental e global (Pereira, 2011, 2015). A já 

mencionada Convenção de Viena de 1988 – principal diretriz da política de combate global no 

período –, ratificada no Brasil por meio do Decreto nº 154 de 1991, por exemplo, tinha como 

centro a noção de que o tráfico seria uma “atividade criminosa internacional, cuja supressão 

exige atenção urgente e a mais alta prioridade”. Ademais, como já apresentado, diretrizes 

semelhantes foram acordadas na Cúpula das Américas realizada em 1994, que teve os EUA 

como anfitriões e que contou com a participação brasileira na elaboração do Plano de Ações 

que previa, entre outras determinações, uma “estratégia coordenada em âmbito hemisférico para 

reduzir o uso e a produção de entorpecentes que inclua novos métodos de aplicação da lei 

capazes de interromper as redes de tráfico de drogas e de lavagem de dinheiro e de processar 

as pessoas envolvidas em tais atividades” (OEA, 1994). 

Ainda que essa conversa entre os planos nacional e internacional apresentasse os traços 

peculiares descritos e que as redes atuantes no mercado de drogas nas cidades do Brasil fossem, 

em grande medida, fragmentadas, descentralizadas e desorganizadas (Misse, 2007)114, a 

convergência e essa articulação, por vezes truncada, entre o discurso de combate internacional 

e as lógicas locais foram marcas importantes no desenvolvimento das políticas repressivas em 

nosso país a partir da década de 1990 (Vilela, 2015). 

 
113 Ainda, o Relatório final da CPI propôs medidas de prevenção e recuperação a serem desenvolvidas pelos 

poderes estatais (Brasil, 1991, p. 34-37). Por fim, apresentou ao Ministério Público Federal uma série de 

solicitações de indiciamentos de autoridades que estariam, em tese, ligadas ao mercado de drogas e sugeriu outras 

providências investigatórias aos órgãos competentes (Brasil, 1991, p. 38-43). Como mostra Rodrigues (2002), 

contudo, poucos foram os resultados práticos de tais investigações realizadas pela Câmara dos Deputados. Nas 

palavras do autor, “grandes chefes não são desmascarados, redes internacionais não são desarticuladas, mas um 

parlamentar é cassado: Jabes Rabelo, deputado federal pelo Acre foi destituído do cargo por manter, segundo a 

Comissão, relações com traficantes de seu Estado natal” (p. 107). 
114 Em outras palavras, tais redes – ainda que pudessem estabelecer relações com o mercado globalizado e com 

redes atuantes em outros países – o chamado “Crime Organizado” no país em muito se diferenciava da imagem 

do inimigo construído internacionalmente. 
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Para além das mobilizações no discurso político e no plano internacional, a questão do 

chamado “Crime Organizado” ligado a esse mercado e, potencialmente, ao aumento da 

violência passou a ser tema central de diversas análises sociológicas e jurídicas no período (cf. 

Lima, Misse, Miranda, p. 50). Diversos autores (como, por exemplo, Zaluar, 1983, 1991, 1994; 

Adorno, 1993; 1996; Misse, 1997; Franco et al., 1994115) enfocaram no problema da violência 

gerada pelas redes atuantes no mercado de drogas ao mesmo tempo em que apresentavam 

críticas ao modelo de controle repressivo, em especial aquele voltado ao consumo, aos 

consumidores e às peças da ponta da cadeia do comércio (os pequenos traficantes), bem como 

à atuação seletiva das polícias. 

Os escritos de Alba Zaluar (1991, 1994, 1999, 2002, 2004, 2019), autora pioneira no 

estudo do tema, mostram-se relevantes para a compreensão de uma das formas pela qual o tema 

era abordado nas produções acadêmicas116. Em texto recente que condensa argumentos 

elaborados em diversos anos de trabalho, a autora procurou sintetizar como a questão aparece 

em seus escritos: rejeitando a “suposta correlação entre uso de drogas e violência” (Zaluar, 

2019, p. 57), ela afirma que, em sua visão, existiriam “fenômenos recentes que pode[riam] 

explicar com credibilidade científica o nexo drogas-violência: o surgimento de mercados de 

drogas ilegais e as redes ilegais de traficantes” (p. 57). 

Em síntese, a autora conjugava suas críticas à repressão tradicionalmente realizada no 

Brasil, voltada às figuras menores, com as proposições de um controle eficiente voltado aos 

“traficantes ricos”, aos “chefes da organização” (Zaluar, 1994, 2002, 2004), bem como com de 

reformas “democráticas” e “comunitárias” das polícias, como formas de diminuir “o terror 

instaurado pelos comandos de traficantes” (Zaluar, 2002, p. 2)117. Grande parte do argumento 

desenvolvido pela autora, assim, trazia consigo a aposta de que deveria haver deslocamento (e 

um controle) da repressão para o “andar de cima” poderoso, por meio de instrumentos mais 

eficazes118. 

 
115 Após a realização do XV Congresso Internacional de Direito Penal, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais 

(IBCCrim) publicou um Boletim (nº 21, de 1994), organizado por Antônio Carlos Franco, com contribuições de 

diversos autores do Direito e das Ciências Sociais sobre o tema, com variados enfoques.  
116 A escolha da obra de Zaluar se dá, principalmente, por a autora ser pioneira no tema e ter escrito, na época de 

estudo, sobre o contexto do Rio de Janeiro. Como apresentado, trata-se apenas de uma visão (ainda que, de certo, 

com bastante influência) em um campo composto por uma série de debates, perspectivas e enfoques variados 

(Lima e Ratton, 2011). 
117 Para a autora, “o crime organizado transnacional hoje tem a capacidade de expandir suas atividades a ponto de 

ameaçar a segurança e a economia dos países, particularmente os que estão em transição e desenvolvimento, e 

representa o maior perigo que os governos têm que enfrentar para assegurar a estabilidade e a segurança de seu 

povo, a preservação de toda a tessitura social e continuidade de seu desenvolvimento (Zaluar, 2002, p. 7). 
118 Nas palavras da autora, “novas técnicas de investigação mais adequadas para enfrentar esse novo tipo de 

criminalidade globalizada, organizada em empresarial, baseada que está nas operações de lavagem de dinheiro, 
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Procurou-se mostrar, enfim, como, por diversas frentes, foi abordada ao longo do 

período a “relação estereotipada (e hoje universal) entre drogas e crime” (Misse, 1997, p. 94). 

Em outras palavras, mostrou-se como nesse período tornaram-se recorrentes as visões que 

aproximavam o “problema das drogas” da aparente “crise da segurança pública”, em especial 

dos aumentos nas taxas de homicídios (Rodrigues, 2012; 2015; Rodrigues, Kalil, Augusto, 

2018; Misse, 1997; Vilela, 2015; Feltran, 2018).  

Manteve-se, neste debate, a centralidade da dicotomia entre discursos “autoritários” e 

“reformistas”. Por um lado, era realizada ligação sensacionalista e sem bases empíricas que 

explorava como o uso de determinadas substâncias ou as crises de abstinências levaria 

indivíduos a cometerem atos de violência tinham forte presença, em especial na imprensa (cf. 

Malaguti Batista, 2003; Pastana, 2003; Vilela, 2015) e em alguns circuitos políticos. Por outro, 

essa ligação aparecia permeada por chaves de “cidadania” e “direitos humanos” e enfocava-se 

nas figuras do “Crime Organizado” que, como ameaça global, começava a colocar seus pés no 

país e deveriam ser combatidas por meio de uma gestão “eficiente” e “moderna” da segurança. 

Mais uma vez, ignoravam-se as vozes que, desde àquela época, apontavam as premissas do 

proibicionismo global como centro do problema e bradavam pela legalização do comércio e do 

uso das substâncias taxadas como ilícitas. 

 

3.3.3. AS CATEGORIAS FRUSTRADAS: CRIME ORGANIZADO, NARCOTRÁFICO E 

JUSTIFICATIVAS PARA A REPRESSÃO 

Ao longo das décadas de 1980 e 1990, portanto, a construção do problema das violências 

urbanas por meio das chaves do “Crime Organizado” e do “Narcotráfico” – por vezes 

misturadas entre si – ganhou relevância no cenário nacional, em uma tendência que permanece 

forte até os dias atuais, em um processo que articulou um contexto internacional abrangente 

com diferentes lógicas sociais internas específicas.  

Contudo, seguindo os passos de Woodiwiss e Hobbs (2009), sem pretender 

desconsiderar os problemas efetivamente causados pela atuação violenta das redes ligadas a 

mercados ilegais, o que se argumenta é que essa construção multifacetada do problema em 

torno dessas duas categorias abertas, de difícil definição e que funcionam como “poderosos 

fantasmas” (Karam, 1996; Coimbra, 2001; Telles, 2019) onipresentes nas cidades fortaleceu a 

ativação de políticas de enfrentamento (ainda que se pretendesse “inteligente”, “investigativo”, 

“eficaz” e que seria, em tese, voltado aos “andares superiores” e “chefes”), baseadas em uma 

 
deveriam substituir essa velha e inútil prática de deixar nas mãos de uma polícia violenta a repressão a usuários e 

sócios menores do negócio da droga (Zaluar, 2004, p. 77). 
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reconstrução da lógica de criação de inimigos (Cirino dos Santos, 2002), de forma que, com 

isso, contribuiu ainda mais para turvar as possibilidades de políticas alternativas, que saíssem 

da lógica policial e repressiva. 

Dessa forma, parece adequado aprofundar, em primeiro lugar, como as noções de 

“Crime Organizado” e “Narcotráfico” não são úteis para a explicação dos complexos 

fenômenos da atuação das redes ligadas a mercados ilegais em suas nuances (Biondi, 2009, 

2018; Feltran, 2018; Misse, 1995, 2007, 2011; Rodrigues, 2002; 2012; Telles e Hirata, 2007, 

Telles, 2019; Woodiwiss e Hobbs, 2009). Em segundo, busca-se explorar como a construção 

do problema nesses termos acaba por contribuir para a conformação de uma atualização da 

lógica de violência estatal (Telles e Hirata, 2007), em especial nos momentos em que essas 

“categorizações frustradas” (Zaffaroni, 1996) passaram a fazer parte da justificativa das 

políticas criminais oficiais. 

Nas palavras de Misse (2007), “a noção de ‘Crime Organizado’ esconde mais do que 

revela” (p. 140) do diversificado fenômeno que engloba “atores, redes e práticas que caem sob 

a acusação social (e o respectivo processo de incriminação) por infringir, regular e 

articuladamente, artigos do Código Penal e de Leis Especiais” (p. 140). Dessa forma, o autor 

(Misse, 2007) pontua como “a variedade dos crimes e de seus contextos produz tal diversidade 

de organizações sociais possíveis de cometê-los” (p. 141) faz com que “aglutinar numa só 

expressão essa multiplicidade conduz[a] geralmente a grandes equívocos” (p. 141). Em sentido 

semelhante, Zaffaroni (1996) mostra como a tentativa de caracterizar distintos fenômenos 

ligados a mercados considerados ilegais sob uma mesma chave seria “tarefa infrutífera”, uma 

vez que “a diversidade que aquela categoria pretende abranger continua dispersa e carente de 

uma análise particularizada” (p. 45). 

De fato, tais críticas mostram-se pertinentes para a compreensão dos limites em relação 

ao uso do conceito em qualquer contexto. Como visto, a construção internacional do problema 

do “Crime Organizado” baseou-se, precisamente, em tentativas de englobar toda uma série de 

condutas consideradas ilegais e de atos violentos cometidos por uma diversidade de agentes sob 

uma mesma imprecisa bandeira (Woodiwiss e Hobbs, 2009). Nesse sentido, como pontua 

Cirino dos Santos (2002), o “conceito americano do organized crime teria sido criado para a 

tarefa impossível de abranger fenômenos tão diversos como contrabando, extorsão, jogo 

proibido, usura, corrupção política, tráfico de drogas, de armas, de objetos preciosos, de arte, 

de mulheres e de estrangeiros, entre outros” (p. 3). 
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Não obstante, as análises que se debruçaram sobre a dinâmica dos fenômenos 

considerados como parte das atividades desse suposto “Crime Organizado” no Brasil indicam 

ainda mais a imprecisão do uso de tal conceito com pretensões explicativas. Como mostram 

Misse (1997, 2007, 2010, 2011), Rodrigues (2002, 2012a, 2015), Feltran (2018), Biondi (2019; 

2018), Hirata (2018), entre outros, as redes que atuam nos mercados ilegais são muito distintas 

entre si, fragmentadas, com alianças e acordos pontuais e, portanto, “relativamente 

desorganizada[s]” (Misse, 2010, p. 19), de forma que tratá-las como um todo pretensamente 

coerente não capta essa pluralidade, por vezes desconexa, de movimentos e relações. Assim, 

nas palavras de Telles: 

Em torno dos mercados informais e ilegais, sobretudo de drogas (mas não 

apenas) e de organizações criminosas, temos finas etnografias que, ao 

reconstruir as tramas relacionais, os fluxos e circuitos dessas atividades, o jogo 

variado de suas conexões rizomáticas com outras dimensões da vida social, 

construíram um feixe de referências – empíricas, temáticas, teóricas – que 

desmontam as ficções construídas em torno das relações entre drogas, crime e 

violência – esta tríade maléfica sempre evocada para justificar o 

endurecimento penal; no mesmo passo, desconstroem as figurações 

demonizadas do Crime Organizado, acionadas nessa espécie de chantagem 

dos medos urbanos, medos pânicos promovidos por políticas securitárias 

(Telles, 2019, p. 3). 

 

Ainda que existam setores de mercados ilegais cujo controle esteja na mão de poucos 

grupos – o que Rodrigues (2012a, p. 46-53), Krauthausen e Sarmiento (1991) definem, ao tratar 

do mercado de drogas, como “setor oligopolista” – a definição por meio de noções que supõem 

uma organização total e coordenada esbarra, mais uma vez, na realidade fragmentada e de 

disputas existentes inclusive entre redes que atuam nesses setores mais concentrados e 

lucrativos (Rodrigues, 2012a, p. 48). Como mostra Rodrigues (2012a), a tentativa de enquadrar 

tal variedade de redes, negociações, atores e práticas sob uma mesma denominação – “Cartel”, 

“Narcotráfico”, “Tráfico”, ou “Crime Organizado” – contribui, também no Brasil, para a 

difusão de uma noção de perigo de que “a sociedade é ameaçada por um império oculto que, 

malévolo, envenena e entorpece os jovens em escala internacional” (p. 48). Cumpre ressaltar, 

aqui, que a denominação por “Cartel”, central na construção do problema em países como 

Colômbia e México teve pouca influência no Brasil. No entanto, de acordo com o argumento 

apresentado, sustenta-se que a noção de “Crime Organizado” cumpriu, aqui, funções políticas 

semelhantes às desempenhadas pela noção de cartel no plano continental mais amplo. 

Da mesma forma, redes ligadas a mercados ilegais apontadas como “mais organizadas”, 

como o Primeiro Comando da Capital (PCC), que surgiu no Estado de São Paulo, também não 
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conseguem ser descritas por esses modelos fechados uníssonos (Biondi, 2009; 2018; Feltran, 

2018). Nas palavras de Biondi (2009), ao tratar esse movimento como um grupo isolado e coeso, 

estar-se-ia “desprezando uma complexa trama de relações travadas por diversos atores sociais, 

a partir da qual esse agrupamento emerge e onde ele se insere” (p. 35). Assim, a autora aponta 

como tratar da questão sob o prisma da “figura fantasmática” de Crime Organizado “além de 

não revelar muito acerca de seu funcionamento, é capaz de esconder uma grande variedade de 

nomes, rostos, histórias, gestos, palavras, vontades, mas também condutas, embates, estratégias, 

lutas, planos, guerras” (Biondi, 2009, p. 120). Como mostram as finas pesquisas etnográficas 

(Telles, 2019) de Biondi (2009; 2018) e Feltran (2018), “uma das principais características do 

Comando” é, precisamente, ser marcado “pela ausência de delimitações temporais, de 

contornos espaciais, de limite quanto ao que pode compô-lo e, (...) por ser fugido a qualquer 

tentativa de totalização e por ser composto por inúmeros movimentos” (Biondi, 2018, p. 45). 

 Nesse ponto, vale notar, também, que a própria constante confusão entre os termos 

“Narcotráfico” (ou apenas “Tráfico”) e “Crime Organizado” nos discursos sobre o tema no 

Brasil indicam a imprecisão de tais conceitos. Como pode-se perceber, por exemplo, na já 

mencionada CPI do Narcotráfico de 1991 (Brasil, 1991), ainda que outras atividades pudessem 

aparecer, a depender do contexto e da ocasião, como parte das atividades (como contrabando 

de armas, sequestros, assaltos a banco, homicídios, lavagem de dinheiro etc.), a identificação 

entre “Crime Organizado” e “Narcotráfico” era (e ainda é) bastante recorrente (Pereira, 2011) 

– ainda que, na prática, diversas das redes rotuladas por esses conceitos sequer tenham o 

comércio de drogas como principal atividade. 

 Com Zaffaroni (1996), destaca-se que assumir essa postura crítica ao conceito não 

significa ignorar a existência de “associações ilícitas, sociedades para delinquir, quadrilhas ou 

bandos”, ou de redes que, de forma mais ou menos estruturada, atuam infringindo disposições 

penais. Da mesma forma, não significa ignorar os problemas causados por atos de violência 

cometidos por essas redes, que, por vezes, atingem de maneira prioritária as classes mais 

desfavorecidas da população. Significa, por sua vez, considerar que, “diante da amplitude 

indeterminada do feixe de fenômenos criminosos amontoados na rubrica de crime organizada” 

(Cirino dos Santos, 2002, p. 3; no mesmo sentido: Woodiwiss e Hobbs, 2009), a categoria é, 

para análises científicas, um “rótulo sem utilidade” que não consegue dar conta das questões 

que pretende explicar. 

 Ao lado das críticas à “indefinição ou nebulosidade” do objeto, os autores mobilizados 

apontam, também, para a funcionalidade da articulação política desse conceito. Ao criar 
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“poderosos fantasmas de uma suposta criminalidade organizada” (Karam, 1996, p. 84), 

governos utilizam-se dos medos e da insegurança causados por esses novos perigos para 

justificar a adoção de políticas repressivas, vendidas como emergenciais e urgentes. Nas 

palavras de Rodrigues (2012a), por meio do uso de simplificações, “evita-se o incômodo de 

pensar que a realidade (...) seja mais complexa e justifica-se a aplicação de políticas repressivas 

cujo apoio é conquistado pela disseminação do medo” (p. 49)119. 

Por essa razão, Cirino dos Santos (2002) ressalta como essa categorização frustrada de 

“Crime Organizado” – à qual adicionamos as noções genéricas de “Narcotráfico” e “Tráfico” 

– “parece cumprir relevantes funções de legitimação do poder, especialmente nas áreas da 

polícia, da justiça e da política em geral” (p. 7). Em síntese precisa, Telles (2019) aponta como 

esses termos, compreendidos como verdadeiras “entidades substantivadas, algo fantasmáticas” 

aparecem de forma constante como “matriz explicativa das mazelas sociais que assombram 

nossas cidades e [como] recurso discursivo para justificar o endurecimento penal, dispositivos 

de punição e encarceramento em massa” (p. 2). 

Como será visto nas seções seguintes, o que a pesquisa mostra é, precisamente, essa 

funcionalidade política e a mobilização desses termos como recurso discursivo de justificação. 

A noção abstrata, aberta, conspiratória e fantasmática de um “Crime Organizado” poderoso e 

transnacional atuante no Brasil, que já havia sido mobilizada para justificar as intervenções 

militares de 1992 e 1994 no Rio de Janeiro (Coimbra, 2001) e um violento controle sobre os 

territórios e as populações pobres da cidade, aos poucos, passou a tornar-se justificativa central 

para a adoção de medidas de vigilância, combate e repressão, em uma construção que misturava 

segurança, democracia e direitos humanos e vêm se atualizando e reconfigurando ao longo dos 

últimos vinte e cinco anos. 

Ainda que, como procura-se mostrar, a preocupação específica com esses “poderosos 

fantasmas” (Karam,1996) do “Crime Organizado” seja uma inovação político-criminal recente 

no Brasil, ela não pode ser compreendida de forma apartada dos processos históricos de 

construção – e produção e reprodução – de inimigos sociais operados pelo sistema de justiça 

criminal e por seus discursos justificadores contra a população negra e pobre do país (Flauzina, 

2017a; Duarte e Freitas, 2019). Em linha com todo o argumento construído até aqui, ela pode 

ser compreendia como uma espécie de atualização e uma generalização neoliberal das retóricas 

e práticas de guerra contra a população (Coimbra, 2001).  

 
119 Para o autor (Rodrigues, 2012a), a imprecisão no conceito utilizado para tratar das redes atuantes nos mercados 

ilegais de drogas seria tão funcional ao poder repressivo quanto a imprecisão na própria noção de “droga” 

explorada nos discursos governamentais. 
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Ainda que parte significativa dos discursos governamentais apontavam como foco 

dessas novas políticas de combate os supostos “criminosos ricos” ou “peixes grandes”, o que 

se viu, como aponta Karam (1996) foi uma apressada identificação desse suposto fantasma “na 

atuação dos varejistas do comércio de drogas ilícitas estabelecidos nas favelas cariocas” (p. 48) 

e em periferias de outras grandes cidades do país. Essa suposta grande conspiração tornou-se, 

com isso, justificativa para o reforço constante do controle militarizado sob áreas pobres das 

cidades e sob parcelas marginalizadas da população, bem como para a expansão dos violentos 

e arbitrários processos de criminalização (Duarte e Freitas, 2019). Como apontam Matsumoto, 

Farias e Almeida (2018), portanto, foram “nesses territórios que a expressão ‘guerra’ se tornou 

literal, com a utilização de armamento e aparatos militares, que não seriam admitidos em 

vizinhanças e localidades de pessoas brancas de classe média” (p. 85).  Assim, a partir dessa 

nova configuração das políticas de combate, fortaleceu-se “o braço armado do Estado [que] está 

programado para o extermínio da população negra” (Flauzina, 2017b) 

Desse modo, cumpre notar que o enfoque dado à questão das drogas – e às figuras dos 

supostos “Traficantes” como novos inimigos e “perigosos” – ajuda a evidenciar ainda mais essa 

relação entre racismo, controle social e punitivismo da “guerra ao Crime Organizado”. Para 

compreender este ponto, uma breve digressão – e regressão – histórica mostra-se necessária. 

Como já apresentado em relação ao caso estadunidense, as políticas de controle de substâncias 

psicoativas revelam-se, desde o início do século XX, em distintos contextos, como poderosos 

mecanismos de controle e repressão de grupos sociais marginalizados e racializados como não 

brancos (Alexander, 2017; Boiteux, 2006; Duarte; Freitas, 2019; Matsumoto, Farias e Almeida, 

2018; Rodrigues, 2012a; Saad, 2013). Como mostra Luísa Saad (2013), o Brasil teve, inclusive, 

papel pioneiro na criminalização da maconha, como uma estratégia de perseguição e repressão 

à população negra, às suas práticas e aos seus costumes no período após o fim da escravidão. 

Em um período marcado pela disseminação de teorias pseudocientíficas racistas e com forte 

influência de discursos médico-legais, por meio dos quais “buscava-se legitimar o poder do 

homem branco e promover a manutenção da hierarquia social” (Saad, 2013, p. 5), abriu-se 

espaço para esse projeto que “buscou criminalizar mais do que a planta, os que faziam uso dela” 

(Saad, 2013, p. 126) – que tomou forma jurídica com o Decreto nº 20.930 de 1932. 

Como mostram Boiteux (2006), Batista (1997) e Carvalho (2016), as décadas seguintes 

do século XX foram marcadas por uma continuidade desse sistema “médico-policial” de 

controle de corpos racializados como não-brancos por meio da repressão às drogas. Vale dizer, 

nesse ponto, que o Código Penal de 1940 foi marcado por apoiar-se na chamada ideologia da 
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diferenciação (Del Olmo, 1990), que habilitava dois tipos de controle: de um lado, “usuários” 

eram considerados doentes, dependentes. Por outro, traficantes eram vistos como criminosos, 

verdadeiros inimigos sociais. Assim, “na vigência do Código de 1940 prevaleceu uma visão 

médica da figura do adicto, visto como um doente que necessitava de tratamento e não deveria 

ser enviado para a prisão, ao mesmo tempo em que se intensificava o controle penal sobre as 

drogas, com a crescente utilização do direito penal como forma de controle social sobre os atos 

de comércio” (Boiteux, 2006, p. 141). A partir de 1964, em meio a uma confluência perversa 

do cenário nacional de incremento da repressão a partir do golpe militar com o avanço do 

proibicionismo global, houve um passo significativo na adoção de um modelo cada vez mais 

explicitamente “bélico” (Batista, 1997). Esse modelo aliou a repressão tradicional aos grupos 

sociais marginalizados às doutrinas da “segurança nacional” e de perseguição a supostos 

“subversivos” e assumiu de maneira aberta a entrada do país no paradigma contemporâneo da 

“guerra às drogas” global. 

Nesse sentido, como aponta Batista (1997), esse momento representou uma acentuada 

intensificação no uso dessa “funcionalidade mítica da droga para o exercício daquele controle 

social penal máximo sobre as classes marginalizadas”, por meio de um passo significativo em 

na construção de figuras de inimigos internos: para além do “perigo vermelho”, especialmente 

na figura estereotipada construída dos chamados de “traficantes”, condicionada por classe e 

raça: jovens pobres, negros, moradores de favelas ou zonas periféricas.  

Ao longo da história do país, portanto, nas palavras de Evandro Piza Duarte e Felipe 

Freitas (2019), “a política de drogas (...) [foi] constituída por falsas imagens patologizadas e 

estigmatizantes que lastreiam, amparam e organizam toda narrativa de guerra sobre as quais se 

deflagra a política criminal” (p. 159). Dessa forma, a investigação sobre a política de “guerra 

ao Crime Organizado” – ou seja, o momento seguinte da política criminal brasileira – precisa 

compreendê-la, dentro desse quadro histórico, como um “processo de endurecimento penal que, 

lastreado no fundamento cognitivo de representações raciais, produz e mantém o 

hiperencarceramento como fórmula de controle dos espaços urbanos e de gestão da presença 

das populações nos espaços da cidade” (Duarte e Freitas, 2019, p. 159). Como será apresentado 

ao longo das sessões seguintes, ainda que parte significativa dos discursos governamentais, por 

vezes, tentavam afastar-se de posições abertamente autoritárias que enfocavam a figura do 

“bandido” ou do “delinquente” – construída a partir de estereótipos racistas – como pária 
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social120, eles tiveram papel decisivo na intensificação da produção de outra categoria, ainda 

mais abrangente – construída também a partir de estereótipos racistas – a ser identificada, agora, 

como novo “inimigo número um” ou “perigoso”: a de “Traficante” ou de “Criminoso 

Organizado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
120 Diante do quadro discursivo e prático complexo que compôs os dois governos, como será apresentado no 

capítulo seguinte, essa afirmação é apenas parcialmente verdadeira. De fato, tanto FHC (2008b) quanto Lula 

(Biscaia et al., 2002) defenderam publicamente os problemas da construção da categoria “bandido” como inimigo 

social. No entanto, além de contribuírem para a (re)construção desse inimigo em torno dos agentes atuantes nos 

mercados de drogas, ambos, também, por vezes, marcaram de forma explícita falas opondo a “população de bem” 

e a “bandidagem” ou os “criminosos”. 
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CAPÍTULO 4 – A “GUERRA AO CRIME ORGANIZADO” NO GOVERNO DE FERNANDO 

HENRIQUE CARDOSO (1995-2002): O QUADRADO NEOLIBERALISMO, SEGURANÇA, 

DEMOCRACIA E DIREITOS HUMANOS121 

 

E a verdadeira guerra que se trava hoje, que é 

uma guerra pela cidadania, que é uma guerra 

pela democracia e pela paz, é a guerra, é o 

combate às drogas (Cardoso, 2000, p. 489). 

 

Quem 'tá no erro sabe 

Cocaína no avião da FAB 

Ninguém vai deter o poder 

O crime, de lá crime de Niterói-SP  

PhD em THC no país de FHC 

(Black Alien em Um bom lugar, de Sabotage 

2000) 

 

4.1. O PROCESSO DE NEOLIBERALIZAÇÃO: DAS PRIVATIZAÇÕES E REFORMAS AO 

ESPRAIAMENTO DA RACIONALIDADE ECONÔMICA 

A década de 1990 – momento em que se desenvolveu grande parte dos debates sobre 

segurança pública delineados nas seções anteriores – é marcada no Brasil, nos planos político 

e macrossocial, por ser o momento em que foi realizada uma série de reformas tradicionalmente 

compreendidas como neoliberais. Como ressaltam Saad Filho e Morais (2018), o primeiro 

decênio após a publicação do texto constitucional pode ser considerado como a fase de transição 

neoliberal no Brasil. Ainda que Fernando Collor, eleito em 1989, tenha ditado algumas das 

diretrizes para essas reformas, o clima de intensa instabilidade política verificada ao longo de 

sua breve e conturbada administração dificultou a efetiva implantação de qualquer projeto 

político-econômico (Paulani, 2006, p. 88). Foi a partir do governo de Itamar Franco (que tomou 

posse em 1992) e da eleição de Fernando Henrique Cardoso, em 1994, que as medidas políticas 

neoliberalizantes começaram a tomar forma concreta em nosso país. 

Conforme a leitura apresentada ao longo do capítulo 1 deste trabalho, apesar de a 

consolidação histórica concreta do neoliberalismo ter ocorrido, em diversos contextos (como 

nos EUA, na Inglaterra e no Chile) ao longo dos anos 1970 e 1980, esse processo apresenta 

temporalidades e desenvolvimentos distintos em outros locais (Peck, 2010). Nesse sentido, 

tomando como base todos os conceitos até aqui mobilizados, bem como a bibliografia que trata 

desse momento específico em nosso país, procurar-se mostrar, em linhas gerais, como se iniciou 

esse processo de neoliberalização no Brasil, atento para como a penetração dessa racionalidade, 

 
121 A construção, neste ponto, apoia-se nas proposições de Marques (2018) sobre o período, que aponta, ao analisar 

o caso do estado de São Paulo, para o “tríptico segurança pública – democracia – direitos humanos” (p.13). 
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ao não seguir necessariamente uma cartilha pré-definida, engatou-se com lógicas e processos 

locais, formando híbridos históricos específicos. 

Portanto, para apresentar essa forma de desenvolvimento geográfico específico do 

processo de neoliberalização brasileira iniciado na década de 1990, o objetivo dessa seção é 

mostrar como o governo FHC foi marcado, de um lado, pelas reformas neoliberais 

macroeconômicas típicas – ressaltadas pelas leituras de inspiração marxista sobre o tema 

(Harvey, 2014; Paulani, 2006, 2008; Braga, 2018; Saad Filho e Morais, 2018) como processos 

de “mercantilização” (Andrade, 2019). Por outro lado, pretende-se mostrar como foi ao longo 

desse período, também, que se sedimentaram bases importantes do espraiamento de uma 

racionalidade neoliberal sobre as diferentes esferas da vida, incluindo desde a organização do 

Estado até as formas de condução da vida pessoal (Altheman, Della Torre e Puzone, 2019; 

Andrade, 2019; Belli, 2004; Dagnino, 2004; Martins, 2021). 

De fato, grande parte da literatura indica como a agenda econômica neoliberal ganhou 

força nesse período. Diante da convergência entre elites econômicas e acadêmicas de que a 

abordagem neoliberal seria “a única possiblidade de superar a instabilidade macroeconômica 

crescente desde a década de 1970” (Saad Filho e Morais, 2018, p. 104), a atuação de FHC 

(primeiro como Ministro da Fazenda de Itamar Franco e, depois, como presidente) foi marcada 

por uma série de reformas clássicas do chamado “Consenso de Washington”, como a 

desregulamentação do mercado de trabalho, a redução de salários e a redução ou supressão de 

gastos sociais; a reforma fiscal; as políticas de privatizações em larga escala; as políticas de 

abertura comercial e de desregulamentação financeira (Boito Jr., 2006, Paulani, 2008; Saad 

Filho e Morais, 2018).  

No entanto, como mostram Saad Filho e Morais (2018), a adoção de tais medidas seguiu 

um “caminho singular” no país: o “imperativo da estabilização econômica” (p. 98). Assim, sob 

rubrica de que essa seria a forma adequada para “modernizar” a economia e a sociedade, assim 

como escapar das crises das décadas anteriores, o processo macroeconômico de 

neoliberalização teve como “cobertura ideológica e política” o Plano Real, que “ofereceu uma 

estratégia segura para reduzir a inflação e apoiar as reformas neoliberais” (p. 98)122. A partir da 

crise do Real ao fim dos anos 1990, o momento de transição neoliberal passou a dar lugar a 

uma fase madura (Saad Filho e Morais, 2018, p. 113-116). Com um novo arcabouço de políticas 

macroeconômicas – que incluiu “metas de inflação e a independência operacional do Banco 

 
122 Para maiores detalhes sobre o processo de transição neoliberal no Brasil, as reformas aplicadas e as nuances do 

Plano Real, cf. Saad Filho e Morais, 2018, p. 95-116. 
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Central, fluxos de capital liberalizados e com câmbio flutuante e política fiscal 

permanentemente contracionista” (Saad Filho e Morais, 2018, p. 114) – complementado pela 

Lei de Responsabilidade Fiscal, o neoliberalismo começava a se consolidar. 

As reformas e ajustes macroeconômicos, no entanto, compõem apenas um dos ângulos 

do processo de neoliberalização. Como destacam diversos autores, elas vieram acompanhadas 

de uma série de mudanças no âmbito da organização do Estado, que ocorreram seguindo 

também outras especificidades da formação histórica brasileira e do momento sociopolítico – 

de consolidação da redemocratização – no qual o país encontrava-se, descrito em maiores 

detalhes nos itens anteriores. Nesse sentido, Dagnino (2004) percebeu uma “confluência 

perversa” entre as noções de participação democrática, cidadania e neoliberalismo que ajudou 

a orientar reformas no âmbito do Estado. Como mostra a autora, os ajustes neoliberais da década 

de 1990 foram acompanhados da “emergência de um projeto de Estado que deve se isentar 

progressivamente de seu papel de garantidor de direitos, através do encolhimento de suas 

responsabilidades sociais e sua transferência para a sociedade civil” (p. 142). 

Essas reformas no âmbito do Estado parecem estar articuladas, ainda, com mais um 

ângulo possível de análise do processo de transição neoliberal no Brasil. Para Dagnino (2004), 

elas estariam relacionadas a uma “profunda inflexão na cultura política” verificada no país, 

marcada por uma “redefinição de significados” operada pelo neoliberalismo. Ainda que a autora 

não trabalhe com o conceito foucaultiano, essas mudanças culturais podem ser compreendidas, 

precisamente, como parte do espraiamento de uma racionalidade neoliberal sobre os diferentes 

âmbitos da vida social123, com implicações diretas para o “significado de política e de 

democracia” (p. 145).  

Para a autora, um dos pontos centrais desses câmbios reside na “apropriação neoliberal 

da noção de cidadania” (Dagnino, 2004, p. 153). Em contraste com a visão coletivista defendida 

pelos movimentos sociais que influenciaram a redação dos trechos da Constituição de 1988 

sobre o tema, a concepção neoliberal de cidadania traria um “entendimento estritamente 

individualista dessa noção” (p. 155), marcado por uma “sedutora conexão entre cidadania e 

mercado” (p. 155). No lugar de provisões voltadas à coletividade, a lógica individualista e os 

ditames de mercado redefiniram e retrabalharam a noção de cidadania, em um efeito semelhante 

àquele captado por Brown (2015) para definir o processo de desdemocratização contexto 

estadunidense. Nesse sentido, Dagnino (2004) verifica como, no Brasil, cada vez mais o 

 
123 Para Dagnino (2004, p. 146), em linha com toda a argumentação aqui exposta, essa “redefinição de significados 

no âmbito da cultura” seria uma dimensão das transformações neoliberais “muito menos reconhecida e debatida 

que a reestruturação do Estado e da economia que têm resultado da implementação desse projeto”. 
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mercado passou a ganhar legitimidade como “instância alternativa de cidadania, na medida em 

que ele se torn[ou] a encarnação das virtudes modernas e o único caminho para o sonho latino-

americano de inclusão no primeiro mundo” (p. 155).  

Essa “ressignificação ativa” (Dagnino, 2004) operada pela racionalidade neoliberal – 

ou, o “esvaziamento” de sentido, nos termos de Brown (2015) –, ainda, pôde ser verificada em 

diversas outras noções que ganharam destaque ao longo do processo de redemocratização 

poderiam apresentar algum potencial hegemônico alternativo. Em outras palavras, pode-se 

dizer que a implantação de um projeto neoliberal no país, em uma formação híbrida, andou 

junto com a mobilização de discursos de fortalecimento de instituições formalmente 

democráticas e de garantia e efetivação da cidadania e dos direitos humanos (Dagnino, 2004; 

Marques, 2018; Martins, 2021). Essas proposições, portanto, parecem ajudar a compreender 

como, nas palavras de Saad Filho e Morais (2018), “a transição econômica para o 

neoliberalismo e a transição política para a democracia se reforçaram mutuamente; como 

resultado, a democracia tornou-se a forma política do neoliberalismo no Brasil” (p. 246, grifos 

no original).  Tal processo, como será explorado adiante, deu-se de forma articulada com um 

extenso movimento de fortalecimento dos mecanismos de segurança e repressão, que envolveu 

o fortalecimento de instituições militarizadas e de políticas de controle social, em especial sob 

a retórica de combate ao “tráfico de drogas” e ao “Crime Organizado”. 

Em outras palavras, a sugestão é que o movimento híbrido de neoliberalização brasileira 

ocorreu seguindo caminhos e lógicas distintas daquelas verificadas em outras localidades. 

Diferente do momento de implantação histórica do neoliberalismo verificada nos EUA de 

Nixon e Reagan, na Inglaterra de Thatcher e no Chile de Pinochet, em que as primeiras reformas 

neoliberais “clássicas” sustentaram-se em parte na aliança com o discurso neoconservador 

nascente (Cooper, 2017; Klein, 2008), essa implantação brasileira teve como base princípios 

mais distantes de preceitos abertamente conservadores – aproximando-se de noções como 

cidadania, participação democrática e direitos humanos (Dagnino, 2004) – , mas ainda assim 

mobilizou a militarização e a securitização. Nesse sentido, procura-se explorar as proposições 

de Minhoto (2020), segundo as quais seria “precisamente dessa perspectiva que o andamento 

híbrido da experiência histórica das estratégias de controle penal em sociedades periféricas, 

como a brasileira, poderia funcionar como uma espécie de ‘locus de veridição’ das tendências 

de mudança na penalidade contemporânea” (p. 174)124.  

 
124 O autor sugere, ademais, que “a experiência periférica e, em especial, a brasileira, poderia se constituir em 

plataforma privilegiada de observação não apenas do caráter híbrido das tecnologias de poder que se configuram 
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Mais ainda, o que se sugere é que, dentro do discurso e da prática governamental, esses 

processos articularam-se e se reforçaram entre si, de modo que a retórica dos direitos humanos 

e da democracia – com seu sentido esvaziado e de uma perspectiva individualista – foram, por 

vezes, mobilizadas para fortalecer a os aparatos securitários e para a garantia da implantação 

da ordem neoliberal. Nesse sentido, como aponta Rodrigues (2002) – observando as diretrizes 

do governo de Bill Clinton (EUA, 1993) e a construção continental da questão (OEA, 1994) –, 

o discurso de “guerra às drogas” nas Américas na década de 1990 e início dos anos 2000 foi 

construído entre um “jogral neoliberal” e um “jogral democrático”, de modo que tanto a 

“manutenção da democracia no continente” (Rodrigues, 2002, p. 108) e a “panaceia do mercado 

livre redentor” assistiram “ao investimento que a comunidade de Estados faz na manutenção 

do expurgo, à diferença, ao desvio, à alteridade” (Rodrigues, 2002, p. 109). 

Conforme será discutido nos tópicos seguintes, o Brasil, dentro de suas particularidades, 

aparece como um exemplo notável dessa construção. Como será visto, tentativas de 

pretensamente “modernizar” a gestão dos aparatos punitivos, a centralidade da ideia de 

construção de ambientes seguros como responsabilidade de todos e a concepção individualizada 

de direitos humanos e cidadania foram centrais na forma pela qual os governos de Cardoso 

abordaram a política criminal. Nesse sentido, por exemplo, verifica-se que a ativação de 

políticas governamentais de combate por vezes vinha da identificação das redes ligadas ao 

comércio de drogas como “violadores de direitos humanos” e da necessidade de criar supostos 

meios eficientes de controle e repressão às atividades dessas redes. Portanto, a proposição é que 

se pode compreender o governo de Cardoso pelo quadrado “neoliberalismo, segurança, 

democracia e direitos humanos”, que parece compor um quadro adequado para a compreensão 

do papel desempenhado pela política criminal – em especial a de combate ao “Crime 

Organizado” – no período. 

 

4.2. DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E DIREITOS DAS VÍTIMAS 

 O contexto em que Fernando Henrique Cardoso foi eleito era, de certo modo, bastante 

conturbado. Em poucos anos após o término do processo de transição democrática, o país havia 

passado por uma intensa crise política que resultou no processo de impeachment contra 

Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito por voto popular direto desde a década de 

1960, e em sua renúncia, no final de 1992. No plano econômico, o país vinha, aos poucos, 

 
na produção do encarceramento em massa e dos efeitos bumerangue que mais e mais aproximam padrões de 

controle da conduta no centro e na periferia do capitalismo global, mas sobretudo da própria direção mais geral 

assumida por esses processos” (Minhoto, 2020, p. 175). 
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recuperando-se de sucessivas crises enfrentadas desde os últimos anos da ditadura militar, que 

geraram um aumento nos níveis de desigualdade e pobreza no país e tinham o acirramento da 

inflação como uma de suas mais notáveis manifestações. A atuação de Cardoso como Ministro 

da Fazenda durante o governo de Itamar Franco (que assumiu a presidência após a supracitada 

renúncia de Collor) voltada à contenção da inflação e à estabilização econômica, inclusive, 

desempenhou papel importante em alavancar a popularidade do então candidato. 

 Em relação aos temas de violência, o país estava marcado pelo complexo cenário 

descrito nas seções anteriores. Como apresentado, o momento significou uma generalização da 

experiência da população – em especial, a urbana – com o fenômeno do crime, impulsionada, 

principalmente, pela exploração midiática sensacionalista de casos excepcionalmente violentos 

(Malaguti Batista, 2003; Pastana, 2003). Esse discurso, somado a uma suposta relação entre o 

aumento no uso e no tráfico de drogas com a ocorrência de outros delitos (Misse, 1997)125, 

contribuiu para uma forte sensação de insegurança e medo que marcou as grandes capitais 

brasileiras no fim do século XX (Pastana, 2003; Malaguti Batista, 2003; Vilela, 2015). Foi nesse 

contexto, portanto, que as questões sobre violência, crime e punição ganharam proeminência 

no debate público, bem como tornaram-se tema central nas preocupações governamentais 

(Lima, Misse, Miranda, 2000; Zaluar, 1999; Misse, 1997; Adorno, 1996). 

Dentro de todo esse panorama, os temas das garantias dos direitos humanos e da 

consolidação do recém-construído – ao menos em sua forma – estado democrático de direito 

apareceram como tópicos centrais ao governo de FHC, em especial em seus primeiros anos. 

Toda a discussão sobre as políticas de garantia dos diretos humanos, especificamente, 

encontrava-se dentro desse quadro geral conturbado. Como mostra Belli (2004), por um lado, 

a Constituição de 1988 havia dado centralidade ao tema e enunciado a “prevalência dos direitos 

humanos” como um dos princípios regentes da República, e o Brasil havia ratificado e 

internalizado tratados internacionais sobre a questão. Por outro, apesar disso, os anos 

subsequentes à promulgação da Carta foram marcados por “evidências claras de que as 

violações [aos direitos humanos] apenas se avolumaram” (Belli, 2004, p. 23), em especial de 

 
125 Como já explorado na seção anterior, essa pretensa relação aparecia, ainda que a partir de pressupostos 

diferentes, tanto em representantes do discurso “autoritário” e apologético à violência do Estado (como de políticos 

ligados às bases de apoio da Ditadura Militar-Empresarial, bem como de setores da mídia), quanto em 

representantes do discurso que visava a reforma democrática dos aparatos de controle, que apontavam, em especial, 

para os problemas da violência causada pelas disputas relativas às redes ligadas a mercados ilegais. Ambos os 

discursos, no entanto, ao relacionarem o problema da violência com as redes de tráfico de drogas (identificadas 

como “Crime Organizado” ou “Narcotráfico”) acabam por deixar de lado a questão central sobre a produção dessa 

violência: o fato de que tais redes só existem e se fortalecem porque o Estado e o plano internacional mantiveram 

uma forte a política proibicionista.  



122 

 

 

 

abusos cometidos por forças estatais de segurança ou por grupos que contavam com o apoio e 

a anuência de tais forças. Pinheiro e Mesquita Neto sintetizam alguns casos que dão a dimensão 

dessa triste realidade que permaneceu ao redor dos mais variados estados do Brasil ao longo da 

década de 1990: 

o assassinato de Chico Mendes, no Acre; o assassinato por asfixia, cometido 

por policiais militares, de detentos no 42º Distrito Policial; o massacre, por 

policiais militares, de 111 presos na Casa de Detenção do Carandiru, em São 

Paulo; as chacinas de crianças e adolescentes na Candelária, em Vigário Geral, 

em Nova Brasília, no Rio de Janeiro; o massacre de posseiros, por policiais 

militares, em Corumbiara, Rondônia. (...) o massacre de trabalhadores sem-

terra em Eldorado dos Carajás, Pará; as torturas e assassinato por policiais 

militares na Favela Naval, em São Paulo; torturas por policiais militares na 

Cidade de Deus, no Rio de Janeiro são os casos mais conhecidos de uma longa 

lista de horrores (Pinheiro e Mesquita Neto, 1997, p. 123). 

  

 Para Belli (2004), apesar do reconhecimento de que os abusos por parte das polícias 

brasileiras façam parte de um histórico de controle social violento voltado aos grupos sociais 

marginalizados, “o ineditismo da década de 90 está relacionado ao abismo, sem precedentes na 

história nacional, entre as promessas da democracia e a realidade de exclusão social, entre os 

direitos consagrados em textos legais e a realidade de violência” (p. 24). Além disso, diversos 

autores que escreveram nesse período (Belli, 2004; Pinheiro, 1997; Adorno, 1996; Zaluar, 

2004; Zaverucha, 1999) colocavam aumento verificado nas taxas oficiais de criminalidade 

violenta, com destaque para as taxas de homicídio, como um dos fatores que evidenciavam a 

persistência de violações de direitos humanos no país. 

 De modo a deixar a situação ainda mais complexa, todo o sentimento de medo e 

insegurança descritos contribuíram, naquele momento, apesar da ampla publicização dos 

abusos cometidos por agentes legais, para a intensificação da disseminação na sociedade da 

noção segundo a qual os direitos humanos seriam “um estorvo para a segurança dos cidadãos 

de bem” (Belli, 2004, p. xviii), de modo que se verificou uma verdadeira “sanha contra ativistas 

de direitos humanos” (Belli, 2004, p. xviii). No mesmo sentido, Pinheiro e Mesquita Neto 

(1997) apontam como toda essa situação “levou indivíduos e coletividades a se voltarem contra 

a defesa dos direitos humanos, os quais alegavam que tais direitos serviam mais aos criminosos 

e aos delinquentes do que às vítimas” (p. 121). Como mostram os autores, “todos aqueles 

setores ligados à ideologia autoritária, perdida a hegemonia de poder (...), em nome da luta 

contra o crime e a insegurança” (Pinheiro e Mesquita Neto, 1997, p. 121), passaram a atacar a 
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comunidade que defendia os direitos humanos e a democracia, bem como, especificamente, os 

direitos voltados, em geral, à “maioria pobre (...), não-branca da população” (p. 121). 

 Com esse conturbado pano de fundo, os temas da consolidação da transição democrática 

e da efetivação dos direitos humanos apareceram como temas relevantes ao governo de 

Cardoso. Em discurso inteiramente destinado ao tema proferido no aniversário da Proclamação 

da República em seu primeiro ano de mandato, o então presidente enfatizou a prioridade do 

tema para a sua administração, marcando que a luta por direitos humanos era a “verdadeira luta 

pela democracia” (Cardoso, 1995, p. 294). No mesmo discurso, ele anunciou a criação do 

Prêmio de Direitos Humanos, congratulação concedida pelo Governo Federal a pessoas, ONGs, 

entidades ou setores estatais que se destacassem na efetivação de tais direitos, e anunciou para 

a necessidade de elaboração de um Plano Nacional de Direitos Humanos – documento que foi 

elaborado e divulgado no ano de 1996 (Brasil, 1996a). 

 Apesar da anunciação dessa centralidade representar um avanço para um país marcado 

por altos índices de desigualdade, pobreza e exclusão social, o discurso de Cardoso de 7 de 

setembro já apresenta algumas delineações relevantes do esvaziamento de sentido – para a qual 

já apontamos anteriormente – que permeou parte da política criminal de seu governo: a 

construção da proteção de direitos humanos em termos individualizados e securitários, que 

ativava os mecanismos punitivos como resposta adequada para a resolução de complexos 

problemas sociais. Para Cardoso, seria função da justiça – especificamente, da justiça penal – 

“coibir violações de direitos da pessoa” (Cardoso, 1995a, p. 296). Nesse sentido, ao citar alguns 

casos de violações, Cardoso citava a necessidade de se constituírem “instrumentos que 

permitam uma punição exemplar” (p. 296, grifou-se), uma vez que, para ele, seria “inaceitável 

saber-se que existe o criminoso e não se ter condições para que ele seja punido, seja o crime de 

que coloração tenha sido, seja ele de colarinho branco ou não” (p. 296). Para ele, assim, isso 

ocorreria porque a justiça não disporia dos instrumentos adequados para punir esses casos, de 

“uma legislação adequada e muitas vezes sequer dos meios materiais para agir mais 

rapidamente” (p.  296). 

 Uma visão semelhante aparece em alguns documentos oficiais divulgados pelo Governo 

Federal no período. Como exemplo, na proposta de governo apresentada no contexto eleitoral 

em 1994, uma das poucas vezes que a expressão “direitos humanos” aparece é, exatamente, na 

seção referente à segurança, em que aponta como essa expressão deveria significar a “proteção 

ao cidadão” (Cardoso, 2008a, p. 71). Essa mesma noção aparece na Mensagem Enviada ao 

Congresso Nacional em seu primeiro ano de governo, na qual ele ressalta expressamente como 
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compromissos conjuntos a proteção aos “direitos humanos, proteção ambiental, combate à 

criminalidade e ao narcotráfico e proteção das minorias” (Cardoso, 1995b, p. 69). Outros 

documentos que, em algumas de suas passagens, apresentam essa visão são os Programas 

Nacionais de Direitos Humanos (PNDH), divulgados em 1996 e 2002. Devido à complexidade 

presente em suas exposições, tais textos merecem uma análise mais aprofundada. 

 O PNDH apresentado em 1996 indubitavelmente representou um relevante avanço para 

a discussão sobre o tema no país. Como mostram Pinheiro e Mesquita Neto (1997, p. 117), 

tratou-se do primeiro programa do tipo elaborado na América Latina e o terceiro do mundo. O 

documento foi produzido a partir de uma série de encontros e seminários, em muitas cidades 

do país, que contaram com a presença de grupos de pesquisa, universidades e organizações não-

governamentais, de modo que contou com importante participação popular em sua elaboração. 

Nesse sentido, também, o documento final trata-se de um texto multifacetado e que, em suas 

mais de 200 propostas aborda importantes temas e traz a proposição de uma série de 

mecanismos de efetivação de direitos – em especial aqueles voltados a grupos vulneráveis e 

marginalizados da população – que nada tem a ver com respostas penais, ou que procuravam 

limitar arbitrariedades das forças estatais. 

 Contudo, apesar desses significativos avanços, o documento, em algumas de suas 

passagens, insistia na configuração do combate à criminalidade e da pretensa promoção de 

segurança através dos mecanismos do sistema penal como chaves centrais para a proteção dos 

direitos humanos. Nesse sentido, o prefácio assinado pelo então Presidente já indica que uma 

das diretrizes do documento seria o “combate à impunidade” (Brasil, 1996a, p. 6). Em 

sequência, a introdução do documento traz em seu segundo parágrafo as figuras que o governo 

identificava como principais responsáveis pelas violações de direitos humanos: “os 

assassinatos, as chacinas, o extermínio, os sequestros, o crime organizado, o tráfico de drogas 

e as mortes no trânsito” (Brasil, 1996a, p. 7, grifou-se). Nesse sentido, o plano advogava pelo 

fortalecimento do Ministério Público e do Poder Judiciário, que não poderiam descansar 

“enquanto graves violações de direitos humanos [estivessem] impunes, e seus responsáveis 

soltos e sem punição” (Brasil, 1996a, p. 8, grifou-se). Isso porque o governo desejava propor 

uma atuação firme, que não fosse “deficiente e indiferente ao desrespeito à tranquilidade e 

segurança do cidadão comum” (Brasil, 1996a, p. 8). 

 Dessa forma, na proposição de um plano que enfocava os direitos que falavam “mais 

diretamente [d]a integridade física e [d]o espaço da cidadania de cada um” (Brasil, 1996a, p. 

11), a segurança tinha um papel proeminente na carta, e a aposta do governo era de que os 
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mecanismos do sistema de justiça criminal – fortalecidos, modernizados e com instituições de 

controle (como ouvidorias e corregedorias) bem estruturadas – seriam adequados para garantir 

essa almejada segurança. Assim, o primeiro tópico de propostas trazia aquelas voltadas à 

“Proteção ao direito à vida”, o qual tinha como dois subtópicos a “segurança das pessoas” e a 

“luta contra a impunidade”. Nesse sentido, PNDH tinha como uma de suas propostas a 

“expansão dos serviços de segurança pública”, que deveriam ser feitas a partir do 

aperfeiçoamento e da modernização de tais serviços, sob a crença de que eles poderiam tornar-

se verdadeiros agentes de proteção aos direitos humanos (Brasil, 1996a, p. 17). 

 Além da expansão dos serviços de segurança pública, o Programa apontava, também, 

para uma expansão carcerária. Apesar de, por um lado, advogar pela proposição de penas 

alternativas, isso vinha em conjunto com a proposta de “criar novos estabelecimentos e 

aumentar o número de vagas no país” (Brasil, 1996a, p. 22). A proposição de expansão 

carcerária tinha como pano de fundo a justificativa de correção das “condições inadequadas das 

prisões” (Brasil, 1996a, p. 22), ignorando as lições históricas – que se concretizariam – de que 

a construção de mais presídios jamais resolveu problemas de superlotação ou más condições de 

vida nos estabelecimentos, de modo que apenas serve para a expansão da rede punitiva e 

encarceradora. Nesse sentido, como mostra Salla (2003), “os recursos do governo federal 

geraram, no período 1995-2000, cerca de 35 mil vagas no país”, e, nesse período, a população 

carcerária, como já extensivamente apresentado, apenas cresceu, assim como a superlotação 

dos estabelecimentos. Nesse sentido, parecem relevantes as lições de Godoi (2017) sobre os 

motivos de se tratar a questão sob a chave da superlotação, que deve ser reduzida pelo 

desencarceramento, e não pelo apontamento de um suposto déficit de vagas, que aponta para 

uma necessidade de atender uma demanda. Para o autor, não se deve 

traduzir sumariamente o problema da superlotação nos termos econométricos 

de um déficit de vagas, mas, sim, (..) tomá-lo politicamente, como uma 

expressão dos excessos do encarceramento e do punitivismo (...). A 

problematização de um déficit de vagas sub-repticiamente aponta para a 

necessidade de superá-lo, de construir presídios, de atender a uma demanda. 

Problematizar os níveis de um excedente populacional carcerário, mesmo que 

pelos mesmos números, aponta para a necessidade imperiosa de desencarcerar 

pessoas, de esvaziar e, no limite, desconstruir prisões (Godoi, 2017, p. 148). 

 

O PNDH II (Brasil, 2002), divulgado ao fim do governo de FHC, por sua vez, trouxe 

proposições que procuravam “elevar os direitos econômicos, sociais e culturais ao mesmo 

patamar de importância dos direitos civis e políticos” (Brasil, 2002, p. 3). Mais uma vez, tratou-

se de um texto com uma série de avanços e contribuições importantes, em especial ao tratar de 
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temas como direitos das minorias, direito à educação, direito à saúde, direito ao trabalho e 

direito à moradia – temas historicamente negligenciados nas preocupações governamentais no 

país. Do mesmo modo, também foi um documento aberto à participação popular, de forma que 

diversos entes (governamentais e não governamentais) puderam trazer contribuições para o 

texto. Ademais, deve ser destacada a importância do processo de acompanhamento realizado 

ao longo de toda a vigência do PNDH I, que abriu portas para atualizações importantes na nova 

versão do programa. 

Contudo, apesar dos significativos avanços, a conformação de fortalecimento (mais uma 

vez, ainda que sob pretensas reformas e controles) de aparatos repressivos como forma de 

efetivar-se a segurança e os direitos humanos novamente apareceu como ponto relevante no 

texto. Nesse sentido, são propostas alterações no modelo de policiamento, pela utilização de 

modelos de “segurança comunitária” que teria como um de seus objetivos o “combate à 

impunidade” (Brasil, 2002, p. 7, proposta “32”). Da mesma forma, foi proposto, 

especificamente, “fortalecer a atuação do Ministério Público no combate ao crime organizado” 

(Brasil, 2002, p. 8; proposta “43”). Ademais, em que pesem os já mencionados problemas na 

aposta na construção de presídios presente no PNDH I, o novo documento trazia, mais uma, 

proposições para a “construção de novos estabelecimentos [prisionais], federais e estaduais, 

com a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional – FUNPEN” (Brasil, 2002, p. 

10; proposta “82”), assim como previa “abrigar criminosos reincidentes, perigosos e 

organizados em estabelecimentos mais seguros” (Brasil, 2002, p. 11; proposta “88”). 

Em síntese, parece que a construção do problema dos direitos humanos pelo governo 

FHC tinha como um de seus componentes uma noção de construção de “direitos das vítimas”, 

incluindo, aqui, tanto as vítimas da violência do Estado quanto vítimas de opressões estruturais 

e vítimas da chamada “Violência Urbana”. Desse modo, ao abarcar esse espectro maior na 

concepção de vítima, essa construção se afastava dos discursos autoritários e críticos aos 

direitos humanos, que usavam o nome das vítimas apenas da violência urbana para apoiar a 

violência do Estado126.  

Contudo, ao abordar o tema por essa lente, o governo FHC acabou por dar forças não 

apenas para as agências de repressão, mas também para o discurso que permitia a cisão da 

sociedade entre as vítimas e os “perigosos”, agora identificados como os “violadores de direitos 

 
126 Apesar das evidentes críticas da administração de Cardoso a esse “discurso autoritário”, que era identificado 

com políticos e militares da base de apoio da ditadura militar-empresarial, cumpre notar que o vice-presidente da 

chapa de Cardoso era Marco Maciel, político à época filiado ao PFL (herdeiro da ARENA) e que foi da base de 

sustentação da ditadura no Congresso. Além disso, a candidatura de Cardoso teve, exatamente, o PFL como um 

dos principais aliados na coligação.  
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humanos”, que abrangiam torturadores, assassinos (sejam agentes forças legais ou não), 

sequestradores, “criminosos perigosos” e, finalmente, “o Crime Organizado” (ou os 

“criminosos organizados”) e o “tráfico de drogas” (Brasil, 1996a, p. 7) – figuras que já vinham 

se tornando os principais alvos das políticas de combate.  

Assim, ao combinar segurança com direitos humanos127 sob essa perspectiva ampla de 

vítimas, e ao identificar as figuras imprecisas e abertas do “Crime Organizado” e do “tráfico de 

drogas” como duas relevantes ameaças a essa segurança (e, como corolário, aos direitos 

humanos), e ao advogar pelo fortalecimento das agências repressivas do sistema penal, como 

as polícias e o Ministério Público (ainda que sob uma promessa de uma atuação menos violenta, 

mais eficiente e controlada), o governo FHC forneceu bases para a atualização da violência de 

Estado que, aos poucos, passava a ser justificada pela necessidade de combate ao tráfico e às 

redes ligadas a esse mercado, jogadas na ilegalidade pela manutenção do proibicionismo 

nacional e internacional. 

 

4.3. O REFORÇO DA SEGURANÇA EM DOIS TEMPOS: AS BASES DO PARADIGMA DE 

“GUERRA AO CRIME ORGANIZADO” NO PRIMEIRO GOVERNO FHC (1995-1998) 

Para além dessa construção conjunta com a proteção dos direitos humanos, o tema da 

segurança, por si só, aparecia como uma das prioridades do governo de Fernando Henrique 

Cardoso. Diante do cenário apresentado nas seções anteriores e da previsão constitucional de 

1988 que dava maior papel à União na articulação de políticas nesse campo, “segurança” foi 

um dos cinco temas centrais destacadas por Cardoso em seu projeto de governo128 apresentado 

no contexto das eleições de 1994 (Cardoso, 2008a). Dessa forma, ele apresentava no texto a 

visão de sua chapa sobre a situação e trazia algumas propostas de políticas que pretendia 

implementar. 

 Como já apresentado, no fim da década de 1980 e ao longo da década de 1990, eram 

recorrentes as visões que aproximavam o “problema das drogas” da aparente “crise da 

segurança pública”, em especial dos aumentos nas taxas de homicídios. Essa noção aparece, 

com todas as letras, como relevante diretriz do programa de governo de FHC de 1994, que já 

no primeiro parágrafo da seção sobre segurança afirmava que haveria “um envolvimento 

crescente do tráfico e do uso de drogas em outros crimes, como assaltos, roubos e sequestros” 

(Cardoso, 2008a, p. 71). A partir dessa afirmação, o plano apresentava as bases que sua política 

 
127 Essa combinação, agora em escala Federal, parece muito próxima daquela identificada por Feltran (2018, p. 

185-197) no Estado de São Paulo no mesmo período. 
128 Emprego, educação, saúde e agricultura compunham as outras quatro metas (Cardoso, 2008a). 
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de segurança pretendia seguir. Por um lado, havia uma crítica à “lógica do medo que transforma 

o delinquente num monstro contra o qual toda violência é tolerada”, e às “alternativas 

autoritárias” que se apresentavam a partir disso (Cardoso, 2008a, p. 71). Em seguida, contudo, 

havia a proposição de uma “ação energética do governo”, de forma que “o controle da 

criminalidade, em todas as suas formas e a aplicação rigorosa da lei” aparecem como “metas 

fundamentais do governo Fernando Henrique” (Cardoso, 2008a, p. 72). 

 Em sentido semelhante, ao mesmo tempo em que criticava o fato de as cadeias públicas 

estarem abarrotadas e os pobres representarem 95% da população prisional no país, a proposta 

traz uma série de medidas que tratam do fortalecimento dos “braços do poder público para a 

aplicação da lei”, como as polícias, o Ministério Público e o Judiciário, que se justificaria na 

necessidade de ampliar o espectro da punição aos “delinqüentes (sic) ricos ou ligados ao crime 

organizado” (Cardoso, 2008a, p, 71). A partir disso, especificamente, o plano previa a 

“intensificação das operações conjuntas das polícias federais e estaduais, para o combate ao 

crime organizado” (Cardoso, 2008a, p. 72). Por essa razão, para Cardoso, não se trataria  

de escolher entre o Estado-polícia e o Estado de bem-estar social. Primeiro, 

porque não há democracia sem obediência à lei que, em última análise, 

depende do poder coercitivo do Estado. Segundo, porque a capacidade de 

prover bem-estar depende, em larga medida, do seu poder coercitivo 

(Cardoso, 2008a, p. 72). 

 

Além das proposições de fortalecimento das agências repressivas e da intensificação das 

operações voltadas ao combate do “Crime Organizado”, o lado do “Estado-polícia” aparecia 

em outras duas partes do documento: Cardoso ressaltava que não hesitaria em mobilizar as 

Forças Armadas no combate ao crime, “como último recurso, em situações realmente 

excepcionais”, isso porque, para ele, “a função primeira das Forças Armadas é – e deve 

continuar sendo – garantir a soberania nacional, que significa, em última instância, a segurança 

do cidadão” (Cardoso, 2008s, p. 72). Além disso, o documento trazia propostas de construção 

de novas penitenciárias, tanto federais (projeto que seria desenvolvido, posteriormente, na 

administração de Lula) quanto estaduais, por meio do apoio através do FUNPEN (Cardoso, 

2008a, p. 73). Por fim, previa a adoção de uma “legislação mais rigorosa no que se refere ao 

livramento condicional e à transferência do regime de prisão fechado para o semi-aberto (sic), 

com a ampliação de prazos de cumprimento de pena requeridos para a obtenção desses 

benefícios” (Cardoso, 2008a, p. 73). 

O plano, em síntese, já mostrava alguns traços marcantes da política de dois tempos que 

Cardoso desenvolveria, que tinha consonância na forma como o texto constitucional de 1988 
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tratava do tema: uma tentativa de conciliar críticas a um sistema de justiça extremamente 

violento e desigual com uma pretensão de endurecer o rigor no “controle da criminalidade”, em 

especial a criminalidade violenta e organizada, apostando no fortalecimento desse mesmo 

sistema e das próprias agências penais como forma de atingir esses resultados. Tratava-se, 

portanto, de uma aposta em um “trabalho a ser desenvolvido sem concessões à truculência, mas 

com firmeza” (Cardoso, 2008a, p. 72). Nas palavras de Adorno (1999, p. 130), tratava-se de 

“um programa que insistia na lei e na ordem”. 

Apesar de propostas de governo serem apenas uma espécie de carta de intenções, que 

expressa as preferências políticas dos candidatos e a imagem que se pretende passar ao público 

(Cifali, 2015, p. 182-189), o governo FHC procurou efetivar as propostas lá contidas, em 

especial na área de segurança (Adorno, 1999, p.141). Nesse sentido, Adorno sintetiza as três 

direções que marcaram a atuação governamental no período: 

Por um lado, amplas iniciativas e ações no campo dos direitos humanos; por 

outro, iniciativas no campo das políticas de controle de uso abusivo e do 

comércio ilegal de drogas. Em meio a esses dois polos, gerenciou problemas 

administrativos e políticos sobretudo na esfera da Polícia Federal, interveio 

em algumas situações críticas nos estados, particularmente no caso de greves 

nas Polícias Militares e suplementou recursos para a expansão e reforma do 

sistema penitenciário (Adorno, 1999, p. 141). 

 

Esses dois polos (permeados por reformas e atuações administrativas e gerenciais) de 

atuação por meio do fortalecimento do sistema de justiça criminal, ao nosso ver, devem ser 

considerados como expressão dos dois tempos de um processo de fortalecimento da segurança 

característico do período após a redemocratização no Brasil. Nesse sentido, como sugere 

Campos (2010), essas duas lógicas coexistiram ao longo do período em análise, sem serem, 

necessariamente, opostas. 

Além das inciativas dos PNDH descritas na seção anterior, a regulamentação da 

previsão constitucional dos juizados especiais criminais, pela Lei nº 9.099/95 e a criação de 

novas penas alternativas e ampliação de sua possibilidade de uso (Lei nº 9.714/98) podem 

também ser apontados como parte desse polo de diversificação penal e tentativa de 

democratização dos aparatos repressivos129. Como já apresentado previamente, contudo, essas 

duas medidas podem ser compreendidas como formas de “alargamento da rede punitiva” 

 
129 Ainda, ao sancionar tal lei, Cardoso vetou quatro modalidades de penas alternativas (recolhimento domiciliar, 

a advertência verbal, a obrigação de frequentar cursos e a submissão a tratamento), sob a justificativa que elas não 

teriam o “o mínimo de força punitiva” (Cardoso apud Folha de São Paulo, 1998). 
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(Cohen, 1985), uma vez que serviram efetivamente como complemento à centralidade da prisão 

– que seguiu sendo reforçada – e não como substitutos (Karam, 2000). 

No outro “polo” – o do “controle de uso abusivo e do comércio ilegal de drogas” 

(Adorno, 1999, p. 141) –, podem ser destacadas diversas ações que seguiram as noções de “lei 

e ordem” e de um “controle firme da criminalidade”, voltada, em especial, ao chamado “Crime 

Organizado”. Além do já mencionado apoio à extensão do campo penitenciário pela liberação 

de verbas através do FUNPEN aos estados para a construção de novas unidades (Salla, 2003), 

são marcantes no período algumas medidas legislativas extremamente abertas e repressivas, 

adotadas sob a rubrica de serem medidas “eficientes” e “modernas” de combate, dentre as quais 

destacam-se a primeira Lei das Organizações Criminosas (Lei nº 9.034/95) e a Lei de Lavagem 

de Dinheiro (Lei nº 9.613/98). Além disso, algumas mudanças gerais na política de drogas 

indicam essa faceta de atualização das diretrizes repressivas. Essas medidas apareceram desde 

o ano de início de seu primeiro mandato, mas foram ganhando ainda mais força ao longo dos 

anos e durante o segundo mandato. 

Como mostra Adorno (1999, 2003; no mesmo sentido: Sá e Silva, 2012; Soares, 2007), 

foi ao longo do governo de FHC que o tema da segurança pública passou a tornar-se 

preocupação no âmbito do executivo federal. Em especial com relação ao controle e à repressão 

às drogas, foi nesse momento que houve uma “flagrante (...) transferência de competência da 

esfera da segurança pública para a esfera da segurança do Estado Nacional” (Adorno, 2003, p. 

131-132), de modo a justificar essa maior atuação. Como justificou o então Presidente, as 

“questões de segurança pública, que são (...) atinentes aos governos estaduais, relacionam-se 

crescentemente com as drogas, com o tráfico de drogas e com o contrabando. Portanto, isso 

requer uma articulação em nível federativo” (Cardoso, 1998c, p. 569) 

A política de drogas desenvolvida pelo governo FHC, assim, seguiu as linhas previstas 

em seu programa, de modo que teve como seu centro, precisamente, as premissas 

proibicionistas, controladoras e repressivas, justificadas sob essa pretensa necessidade de 

combate às organizações que atuariam nesse mercado (Vilela, 2015, p. 88-107). Ainda que as 

mudanças legislativas mais significativas específicas sobre o tema ocorreriam apenas em 

administrações posteriores (nos anos de 2002 e 2006), algumas bases do que viria a ser 

desenvolvido foram sedimentadas nos primeiros anos da presidência de Cardoso. 

Com um discurso alinhado às diretrizes internacionais de “responsabilidade 

compartilhada” repressiva e à crescente preocupação interna com a violência ligada às supostas 

organizações criminosas, o governo de Cardoso intensificou o processo de securitização do 
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problema das drogas (Vilela, 2015; Zaverucha, 1999), que havia sido iniciado ainda na ditadura 

militar, com a implantação do “modelo bélico” para a questão (Batista, 1997; Carvalho, 2016), 

por meio da Lei nº 6.368/76, que permanecia em vigor. Nesse sentido, Cardoso não relutava 

em usar a velha metáfora de guerra para definir os esforços do país – em suas palavras “a guerra 

contra as drogas só ser[ia] vencida se fo[sse] conduzida em várias frentes simultaneamente” 

(Cardoso, 1998a, p 526); em disseminar a imagem de demonização, segundo a qual “a droga 

afeta e destrói o que o ser humano tem de mais precioso: a liberdade e a dignidade” (Cardoso, 

1998a, p. 526); e em “enrijecer no combate à droga e à repressão”, com a “necessidade efetiva 

de um combate e de leis adequadas para que se possa colocar na cadeia quem tenha sido 

considerado culpado pela Justiça” (Cardoso, 1998b, p. 378). O governo deixou claro, portanto, 

que pretendia estruturar o paradigma de “combate ao crime organizado” (Cardoso, 1998a, p. 

527)130, uma vez que essa aplicação interna da “guerra às drogas”, em tese, focaria “essas formas 

organizadas e lesivas que nem sempre aparecem à primeira vista, mas que [seriam] os 

responsáveis maiores pela difusão das drogas” (Cardoso, 1998b, p. 377). 

Os discursos de Cardoso (1998a, 1998b), contudo, indicam que essas diretrizes não eram 

apenas a internalização de políticas gestadas em outros locais, mas sim uma articulação 

específica do contexto externo com as lógicas locais. Em discurso realizado na abertura do 1º 

Fórum Nacional Antidrogas, em 1998, o então Presidente reconheceu o problema das drogas 

como um “desafio global” e apresentou a adoção da perspectiva internacional de combate 

permeada por essa “preocupação obsessiva e permanente” (Cardoso, 1998b, p. 374) com a 

questão, mas ressaltou como as ações do Brasil deveriam ser baseadas em políticas próprias e 

soberanas. Rejeitava-se, assim, a ideia de que o Brasil deveria “simplesmente, passivamente 

receber instruções” (Cardoso, 1998b, p. 378), em favor da construção de um combate interno. 

Em suas palavras, estava em construção “nossa própria política antidrogas” (Cardoso, 1998b, 

p. 374), que seria coordenada com o plano internacional, mas que ressaltaria a capacidade 

institucional interna de decisão sobre a matéria. 

Ao lado (e, de certo, não contraposto a ele) desse discurso de combate, guerra e 

demonização, Cardoso mobilizava, também, discursos médicos e pedagógicos que apontavam 

para políticas de prevenção e tratamento. Em uma notável expressão de sua política de criminal 

em dois tempos complementares, a repressão dura e firma ao “Narcotráfico” e às “Organizações 

Criminosas” deveriam ser integradas a políticas preventivas para assim, “assegurar um futuro 

 
130 Em sentido semelhante, seu vice Marco Maciel, também no ano de 1998, declarou “guerra ao narcotráfico”, 

em fala que tratava a questão como uma “epidemia” (apud Vilela, 2015). 
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sem drogas à juventude” (Cardoso, 1998a, p. 526). Essa mesma visão aparece em escritos do 

então Ministro da Justiça (1995-1997) Nelson Jobim, que, por um lado, pregava a cooperação 

internacional por defender que “o tráfico de drogas cada vez mais assume características 

multinacionais, agindo sob a bandeira do crime organizado” (Jobim, 1997) e que “não há oferta 

sem procura e, em sendo assim, qualquer estratégia antidrogas verdadeiramente eficaz necessita 

encarar os dois lados do problema” (Jobim, 1997). Jobim, assim, marcou a orientação das 

mudanças que estavam sendo colocadas em curso pelo governo, em relação ao tema: “o 

traficante começa a ser tratado como inimigo público, e as penas a ele impostas são cada vez 

mais duras. Em contrapartida, o usuário de drogas já é visto e tratado como vítima e, desta 

forma, lhe são oferecidos a oportunidade e os meios para se curar” (Jobim, 1997, grifou-se)131. 

Foi dentro dessas bases, com efeito, que o governo Cardoso desenvolveu esforços em 

sua política de drogas, abarcando essas três frentes: a tentativa de conseguir uma maior 

centralização dos esforços de combate no âmbito federal; a adoção de medidas preventivas; e, 

principalmente, o apoio à repressão às redes ligadas aos mercados dessas substâncias (tanto por 

apoio a operações, quanto pela aprovação de leis penais de combate). As tentativas de 

centralização foram marcadas pela elaboração, em 1996 do Programa de Ação Nacional de 

Ação Antidrogas (PANAD) pelo Ministério da Justiça, que “sem demagogia ou 

sensacionalismo” (Jobim, 1997), traçava as diretrizes nessas três frentes apresentadas, incluindo 

a determinação da “competência às Forças Armadas em operações de repressão e combate ao 

tráfico internacional de entorpecentes” (Carvalho, 1996, p. 210). Além disso, em 1998, por 

meio do Decreto nº 2.632/98 e da Medida Provisória nº 1.689/98, foi instituído o Sistema 

Nacional Antidrogas (SISNAD), como um conjunto de órgãos do Poder Executivo que atuaria 

para integrar as “atividades de prevenção e repressão ao tráfico ilícito, ao uso indevido e a 

produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependências física 

ou psíquica, e a atividade de recuperação de dependentes” (Art. 1º do Decreto nº 2.632). Dentro 

desse Sistema, foram criados a Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD) e o Conselho 

Nacional Antidrogas (CONAD) – que substituiu o Conselho Federal de Entorpecente (COFEN) 

–, todas entidades vinculadas à Casa Militar da Presidência da República (atual Gabinete de 

Segurança Institucional), o que já indicava o aspecto central de militarização e combate por trás 

dos novos órgãos “antidrogas” (Zaverucha, 1999; Vilela, 2015). Em síntese, como descreve 

 
131 Curiosamente, poucas linhas após declarar traficantes como “inimigos públicos”, Jobim pedia atenção para 

“não deixar que o problema das drogas seja encarado sob a ótica militar e sirva de justificativa para a lógica do 

enfrentamento” (Jobim, 1997). O então Ministro parecia ignorar que tratar determinados grupos como inimigos e 

ativar políticas de repressão e aplicação de penas mais duras é, precisamente, seguir a “lógica de enfrentamento”. 
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Vilela (2015, p. 100), “o objetivo do governo foi criar uma agência de mobilização nacional 

contra as drogas, aos moldes da DEA norte-americana, capaz de centralizar as ações de 

repressão e prevenção”132. 

A intensificação da repressão, focada na figura construída internacional e internamente 

do “Crime Organizado” como principais inimigos a serem enfrentados aparece, dessa forma, 

no apoio direto a operações policiais realizadas com o objetivo de “combate ao tráfico”. Ainda 

em seu primeiro ano (1995), o governo de Cardoso renovou o convênio com o Estado do Rio 

de Janeiro para a continuidade da Operação Rio (agora, Operação Rio II), que envolvia a 

participação direta das Forças Armadas na segurança da cidade (Carvalho, 1996; Coimbra, 

2001; Folha de São Paulo, 1995ª; Zaverucha, 1998, 1999). Insufladas pelo discurso 

governamental e midiático de guerra, as duas fases da operação foram marcadas por “incursões 

violentas nos territórios de pobreza” (Barreira, 2013) e por uma série de denúncias de constantes 

violações de direitos humanos contra as populações residentes das favelas da cidade (Coimbra, 

2001). Como tornou-se costume para operações do tipo na segurança carioca nos últimos vinte 

e cinco anos (Barreira, 2013), além da hostilidade com a população pobre133, a ação dos 

militares não atingiu nenhum dos objetivos declarados de reduzir a violência e as atividades das 

redes ligadas ao mercado de drogas. 

 No mesmo ano, dando continuidade a essas ações, o governo desenvolveu também o 

“Plano Emergencial de Combate ao Crime Organizado no Estado do Rio de Janeiro” (Cardoso, 

1996, p. 105), que envolveu, entre outras medidas, a “cessão de armas pesadas do exército às 

polícias militares” (Carvalho, 1996, p. 210), e atuação da Polícia Federal para o uso de 

“inteligência” no combate ao narcotráfico (Folha de São Paulo, 1995b). Essas medidas, como 

mostra Zaverucha (1998, 1999), fizeram parte de uma tendência maior de acenos relevantes a 

incrementos na militarização da segurança, com a ampliação da mistura entre segurança pública 

e segurança nacional e o uso aberto das forças armadas para questões internas. Em uma 

tendência que se fortaleceria no mandato seguinte (e nas administrações posteriores), o governo 

FHC trabalhou para a “regulamentação do emprego das forças armadas no combate aos 

chamados crimes transfronteiriços” (Cardoso, 2008b), assim como autorizou, por diversas 

vezes, o uso do exército com funções de polícia (Vilela, 2015, p. 110-111; Zaverucha, 1999, p. 

 
132 O CONAD e a SENAD, assim, foram responsáveis pelas campanhas de prevenção que, pregando a abstinência 

como fim, foram desenvolvidas pelo governo. Dentre tais campanhas de mobilização, no período, pode-se ressaltar 

a criação do “Dia Nacional Antidrogas”, posteriormente expandido para a “Semana Nacional Antidrogas” 

(Decretos nº 6.748 e 8.091 de 1998). 
133 À época da operação (em especial em sua primeira fase, mas em uma tendência que continuou na segunda), 

foram recorrentes as denúncias de homicídios, torturas e prisões ilegais (Barreira, 2013). 
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13-18). Ademais, aumentou, no período, o “número de militares federais exercendo funções de 

direção em órgãos específicos da segurança pública” (Zaverucha, 1999, p. 5), bem como foram 

estabelecidas as bases para a criação da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e do 

Ministério da Defesa, que se concretizariam no primeiro ano do segundo mandato. 

Dentro de todo esse contexto, são relevantes também as medidas legislativas adotadas 

no período, com o apoio (ou a proposição) do Governo Federal. A Lei das Organizações 

Criminosas de 1995 representou um dos primeiros passos no campo legal, ao longo do governo 

FHC, dessa nova configuração da ampliação da violência de Estado. Essa lei, proposta 

originalmente por Michel Temer em 1989 e sancionada por Cardoso em maio de 1995, dispunha 

“sobre a utilização de meios operacionais para a prevenção e repressão de ações praticadas por 

organizações criminosas”. Sem trazer qualquer definição do que seria considerada “organização 

criminosa”134, o texto original da norma previa, por um lado, medidas de ampliação da 

vigilância justificadas como alterações nas formas de investigação de delitos praticados através 

dessa incerta figura, como a possibilidade de realização de “ações controladas” pelas polícia, e 

a possibilidade de acesso a “dados, documentos e informações fiscais, bancárias, financeiras e 

eleitorais” (Brasil, 1995) relacionados a tais delitos pelas instituições investigatórias e 

acusatórias. 

Por outro lado, a lei trazia medidas de claro recrudescimento penal (Campos, 2010, p. 

169), similares àquelas previstas na Lei de Crimes Hediondos, como a – mais uma vez 

inconstitucional – vedação de liberdade provisória àquelas pessoas suspeitas de terem “intensa 

e efetiva participação na organização criminosa”; a proibição de réus condenados em primeira 

instância por crimes ligados a tais redes de apresentarem apelação em liberdade e a imposição 

de início do cumprimento da pena em regime fechado.  

Em síntese, tratava-se de uma medida intencionalmente aberta e repressiva, como pode-

se depreender tanto da leitura do texto legal quanto de sua exposição de motivos. De acordo 

com a justificativa apresentada ao Congresso Nacional pelo proponente, na qual se percebe a 

evidente tentativa de enquadrar as mais variadas e desconexas condutas violentas – que iam, 

não por acaso, do tráfico de drogas ao terrorismo – sob um mesmo “guarda-chuva teórico”: 

Os órgãos encarregados do combate ao crime organizado que, de acordo com 

o art. 44 da Constituição federal são a Polícia Federal e as Polícias Civis dos 

Estados-membros, têm empreendido esforços no sentido de debelar a saga 

 
134 Conforme o texto original da Lei, ela voltava-se, simplesmente, à repressão de “crime resultante de ações de 

quadrilha ou bando” (Brasil, 1995), sem mais nenhuma especificação. Na alteração realizada no ano de 2001, 

incluiu-se, apenas, ao final da frase “ou organizações ou associações criminosas de qualquer tipo”, deixando a 

definição ainda mais aberta e imprecisa. 
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criminosa dos grupos delinquentes que atuam ao tráfico ilícito de drogas, 

exploração de lenocínio, tráfico de crianças, furto de veículos, contrabando e 

descaminho, terrorismo e os chamados crimes de colarinho branco, exemplos 

de organizações criminosas, sem a obtenção de significativo êxito da ação 

combativa (Brasil, 1995). 

 

 Diante dessa suposta falta de êxito das agências de controle, as medidas de vigilância e 

repressão apareciam, em seguida, como supostas respostas “adequadas”, “modernas” e como 

única forma de lidar com os pretensos gravíssimos prejuízos e riscos causados por essa ampla 

gama de atividades, que afetariam, além da segurança da sociedade brasileira, a “sociedade 

internacional”, a “ordem econômico-financeira” e as “instituições públicas e privadas”. Seria, 

portanto, “necessária (...) a utilização diferenciada dos meios de prevenção e repressão das 

atividades desses grupos que se assemelham, sem exageros, a ‘empresas multi-milionárias’ a 

serviço do crime e da corrupção generalizada” (Brasil, 1995), uma vez que seria “óbvio que o 

remédio combativo há que ser diverso daquele emprego (sic) na prevenção e repressão às ações 

individuais, isoladas” (Brasil, 1995). 

 Ou seja, apesar de tratar-se de uma evidente deficiência técnico-jurídica, a falta de uma 

definição do que se entendia por “Crime Organizado” era intencional, de modo a permitir uma 

atuação mais repressiva e mais abrangente contra esse suposto inimigo. Conforme a descrição 

de Adorno: 

Inicialmente o texto legal optou por uma definição genérica de crime 

organizado: o legislador evitou caracterizações penais muito precisas, de 

forma a facultar ao poder público, especialmente no que concerne às suas 

funções repressivas, a possibilidade de conferir maior flexibilidade às 

estratégias de repressão ao crime organizado (Adorno, 2003, p. 134). 

 

Nos termos trabalhados ao longo do trabalho, portanto, essa lei aparece como um 

exemplo relevante de uma construção – sensível a temas da realidade brasileira – do discurso 

penal típico do “governo pelo crime” neoliberal, o que se evidencia ainda mais pela utilização 

da noção de proteção de eventuais riscos e prejuízos à “ordem econômico-financeira” como 

justificativa para as medidas repressivas. Pode-se, ademais, verificar claramente nesse diploma 

a exploração da figura de um inimigo perigoso, constante e incerto, que só poderia ser 

combatido através de uma lógica de guerra pretensamente inteligente, adequada e eficiente. Sob 

essa justificativa, ampliava-se, mais uma vez, os braços do sistema penal. 

Se a Lei de Repressão ao Crime Organizado foi um dos primeiros passos efetivos desse 

novo paradigma de combate tomados ao longo do primeiro governo de FHC, a Lei de Lavagem 

de Dinheiro (Lei nº 9.613/98) representou, por sua vez, o movimento mais significativo no 
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período da consolidação desse alargamento penal que usava como justificativa a necessidade 

de reprimir o suposto “Crime Organizado”. A lei, sancionada em 1998, originou-se a partir de 

um projeto do Poder Executivo enviado ao Congresso em 1996 e representou, explicitamente, 

a internalização de compromissos repressivos firmados pelo Estado brasileiro frente a 

organismos internacionais. Nesse sentido, como aparece por diversas vezes ao longo da 

exposição de motivos (Brasil, 1998), tratava-se de um diploma plenamente inserido no contexto 

global previamente apresentado de acirramento da repressão ao comércio de substâncias 

psicoativas e de redes ligadas a esse mercado135. 

O anteprojeto que se tornou, quase sem alterações, o texto legal aprovado foi elaborado, 

em conjunto, por um grupo técnico coordenado pela Casa Civil da Presidência da República e 

por uma força de trabalho do Ministério da Justiça, sob a coordenação do então Ministro Nelson 

Jobim (Brasil, 1998; Jobim, 2000). Diante desse extenso esforço, que contou com a participação 

de professores, juristas e técnicos ligados a ambos os ministérios, assim como com a discussão 

com entes públicos e privados e com órgãos estrangeiros, a lei de lavagem apresenta, de certo, 

um rigor jurídico mais apurado do que a legislação de 1995136. Apesar disso, os objetivos de 

ambos os dispositivos, em larga medida, eram os mesmos: a aposta no endurecimento penal e 

no uso de tipos abertos como suposta forma “moderna” e “eficiente” de realizar um “combate 

sistemático de algumas modalidades mais frequentes da criminalidade organizada” (Brasil, 

1998), em especial aquela identificada pelos discursos oficiais como narcotráfico137.  

Tais objetivos são explicitados em toda a exposição de motivos da referida lei, assinada 

em conjunto pelos titulares dos Ministérios da Justiça, da Fazenda, das Relações Exteriores e 

da Casa Militar da Presidência da República. Como mostra o texto, a lei teve como base os 

compromissos firmados pelo Brasil no plano internacional, em especial a partir da assinatura 

da já mencionada Convenção contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias 

Psicotrópicas da ONU em 1988138. O artigo 3º do referido tratado estipulava a criação interna 

 
135 Vilela (2015, p. 94) aponta, especificamente, como houve uma pressão direta realizada pela Junta Internacional 

de Fiscalização de Entorpecentes (JIFE) do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNDOC), 

enviada em missão ao Brasil, para a adoção específica da legislação sobre Lavagem de Dinheiro. 
136 Apesar desse maior rigor, a legislação sobre Lavagem é também objeto de uma série de críticas, como veremos 

adiante. 
137 É importante notar, neste ponto, que a Lei de Lavagem, além de um rigor maior, trouxe uma extensa 

regulamentação não penal (Capítulos V a IX do diploma), que representou um avanço importante e não repressivo 

para lidar com o tema, em especial pela previsão de medidas administrativas e a criação do Conselho de Controle 

de Atividades Financeiras (COAF). A análise, contudo, dentro dos objetivos deste trabalho, volta-se à parte 

especificamente penal da legislação (capítulos I a IV). 
138 Além da Convenção de 1988, a exposição de motivos cita os seguintes compromissos internacionais firmados 

pelo Brasil: a aprovação, com participação brasileira, do Regulamento Modelo sobre Delitos de Lavagem 

Relacionados com o Tráfico Ilícito de Drogas na Comissão Interamericana para o Controle de Abuso de Drogas 
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de mecanismos penais que tipificassem como crime a “conversão ou transferência” e a 

“ocultação ou o encobrimento” (ONU, 1988) de bens e valores procedentes dos delitos de 

tráfico de drogas139. 

Partindo desse compromisso firmado com as diretrizes do proibicionismo internacional, 

o governo brasileiro optou por uma legislação penal ainda mais abrangente, incluindo uma série 

de outros “crimes antecedentes” que poderiam originar a limpeza de capitais. O objetivo central 

permanecia sendo a repressão aos recursos provenientes do mercado de drogas, uma vez que, 

para o governo, “o narcotráfico [seria] a fonte principal das operações de lavagem de dinheiro” 

(Brasil, 1998). Contudo, optou-se por incluir – seguindo essa suposta conexão entre os diversos 

mercados ilegais – outras condutas consideradas “graves ou de características transnacionais” 

(Brasil, 1998), bem como condutas que atacariam o Estado brasileiro da perspectiva interna e 

as que ameaçariam uma “economia saudável”, o que indica, mais uma vez, como todo esse 

discurso de combate articulava-se com a manutenção de uma determinada estrutura 

socioeconômica. Assim, o terrorismo, o tráfico de armas, a extorsão mediante sequestro, todos 

os crimes praticados por organização criminosa, os crimes contra a administração pública e os 

delitos contra o sistema financeiro nacional foram definidos, além do tráfico de drogas, como 

possíveis crimes antecedentes na redação original140. 

Além da centralidade dada ao tráfico de drogas e das afirmações explícitas sobre a 

proteção da ordem econômica, chama a atenção, dentro dos objetivos de nosso trabalho, a 

previsão legal originária de considerar como crime antecedente possível todo e qualquer delito 

“praticado por organização criminosa, independente do bem jurídico ofendido” (Brasil, 1998), 

utilizando como base, expressamente, a carente definição trazida na lei 9.034/95. Ao apoiar-se 

na imprecisão da legislação anterior, a Lei de Lavagem abria ainda mais espaço para arbítrios 

das agências repressivas em sua aplicação. 

Nesse contexto, o caráter de endurecimento penal da Lei nº 9.631/98 é evidente. Não 

apenas ela prevê a criação de um tipo penal antes inexistente, propondo, mais uma vez, a 

utilização do direito penal como forma de solução de complexos problemas sociais, como ela 

 
da OEA, em 1992; a subscrição brasileira ao Plano de Ação firmado na Cúpula das Américas da OEA, em 1994; 

e a assinatura do país da Declaração de Princípios elaborada na Conferência Ministerial sobre a Lavagem de 

Dinheiro e Instrumento do Crime, realizada em 1995. 
139 No mesmo sentido, o já mencionado Plano de Ações da Cúpula das Américas (OEA, 1994) indicava que os 

Estados signatários “sancionarão como ilícito penal a lavagem dos rendimentos gerados por todos os crimes 

graves”. 
140 O texto legal foi alterado, em 2012, para uma redação ainda mais abrangente, que passou a considerar a 

possibilidade de o delito de lavagem de dinheiro ter como conduta originária qualquer infração penal (incluindo, 

portanto, todos os crimes e todas as contravenções penais). 
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– seguindo a cartilha característica das legislações dos paradigmas de combate neoliberais – 

aposta firmemente em medidas de endurecimento de penas e restrição de garantias de 

investigados e acusados, assim como propõe a utilização de tipos penais abertos e abrangentes, 

com o objetivo de ampliar ao máximo o espectro da repressão em tais delitos. 

O uso de sanções duras aparece, principalmente, na definição da pena pela legislação: a 

reclusão de três a dez anos, com possibilidade de aumento de um a dois terços nos casos em 

que o crime fosse praticado “de forma habitual ou por intermédio de organização criminosa”. 

Além da elasticidade do intervalo cominado – o que suscita, até hoje, uma série de críticas nas 

análises jurídicas (Bottini e Badaró, 2012) – a delimitação de uma pena máxima de dez anos 

chama a atenção, em primeiro lugar, por ser maior do que parte significativa dos delitos 

antecedentes possíveis141. O crime de lavagem é considerado, dentro da literatura do Direito 

Penal (Bottini e Badaró, 2012) como um crime contra a administração da justiça, pois, segundo 

a justificativa, contribui para esconder das autoridades a prática de outros crimes. Dessa forma, 

salta-se aos olhos a incoerência jurídica de reprimir-se de maneira mais dura o encobrimento 

do que a própria conduta supostamente encoberta. 

Em adição às penas mais duras, a legislação previa, também, figuras características da 

redução de direitos de acusados. Em primeiro lugar, assim como outras leis repressivas 

mencionadas, vedava a liberdade provisória e a fiança a réus acusados de tais delitos, assim 

como previa como regra a execução imediata de sentenças condenatórias proferidas em 

primeira instância (conforme redação original do art. 3º da Lei). Ainda, previa a suspensão da 

garantia do artigo 366 do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a suspensão do processo 

em caso de não comparecimento de réu não encontrado e citado por edital. Em mais um caso 

de legislação que toma suspeitos e acusados já como culpados, a exposição de motivos justifica 

essa alteração porque “a suspensão do processo constituiria um prêmio para delinqüentes (sic) 

astutos e afortunados” (Brasil, 1998). 

Mais ainda, a lei trouxe alterações na disciplina das medidas cautelares patrimoniais, 

com a previsão de inversão do ônus da prova para a liberação de eventuais bens apreendidos142. 

Nesse sentido, a exposição de motivos apresenta expressamente que o objetivo usar as medidas 

 
141 Apenas como exemplo, vinte um dos vinte dois crimes contra o sistema financeiro nacional (disciplinados pela 

Lei nº 7.492/86) têm como pena máxima entre quatro a oito anos. Além disso, à época da aprovação da lei de 

lavagem, a maior parte dos crimes contra a administração pública (incluindo as figuras de maior destaque, como 

o tráfico de influência, a corrupção ativa e passiva e a concussão) tinham pena máxima de até oito anos. 
142 Apesar de a exposição de motivos da lei apresentar que a intenção era enfatizar a inversão do ônus da prova, 

Bottini e Badaró (2012, p. 298-301) argumentam que, na prática, pouco se alterou em relação à disciplina geral do 

Código de Processo Penal. 
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de busca e apreensão e do sequestro de bens – que são, dentro de nosso ordenamento, 

respectivamente, um meio de obtenção de prova e uma medida cautelar – como verdadeiros 

meios de “repressão penal” (Brasil, 1998). 

Por fim, o uso de tipos penais abertos e de incriminações abrangentes aparece na 

quantidade de condutas que passaram a poder ser consideradas lavagem de dinheiro143. A 

exposição de motivos, novamente, evidencia que essa ampliação era, precisamente, o fim 

desejado, de forma que a lei passou a abranger “toda a gama de condutas com bens, direitos e 

valores oriundos dos crimes antecedentes enunciados” (Brasil, 1998) e procurou incluir “todas 

e quaisquer ações, sejam elas quais forem, que obtenham, como resultado a ocultação e a 

dissimulação” (Brasil, 1998) da origem dos referidos recursos. Nas palavras do coordenador da 

elaboração do anteprojeto (Jobim, 2000), “era necessário trabalharmos com tipos abertos”, pois 

estava-se produzindo “uma legislação de combate a uma criminalidade, cuja a (sic) prática não 

é do crime comum, mas sim da organização criminosa”. Dessa forma, o então Ministro afirmou 

que foi realizada a escolha de palavras com uma “amplitude imensa, no sentido de viabilizar 

qualquer tipo de movimentação que tenha por objetivo a ocultação ou a dissimulação” (Jobim, 

2000) da origem dos capitais. 

Em síntese, o que se verificou na parte penal da Lei nº 9.631/98 foi, outra vez, a 

ampliação das redes repressivas e punitivas, tendo como justificativa essa pretensa necessidade 

de elaborar um “sistema legal moderno” contra essa figura de um inimigo perigoso, constante 

e incerto identificada no “Crime Organizado”. A ideia de combate permeia toda a parte penal 

da legislação e a aposta, novamente, é na atualização de velhos mecanismos de violência estatal 

como forma de enfrentar esses “novos riscos”. Apontando para essa atualização de uma cultura 

de combate, Jobim associou a lei a uma mudança na relação do judiciário com a aplicação da 

lei. Para o Ministro, ocorreu, a partir de então, a transferência “também ao Juiz (...) de uma 

outra função até então desconhecida, a de serem agentes eficazes também no combate à 

criminalidade organizada e a esses crimes que atacam mais diretamente a sociedade” (Jobim, 

2000).  

 
143 A lei definia as seguintes condutas como crime de lavagem: “Art. 1º. Ocultar ou dissimular a natureza, origem, 

localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou 

indiretamente, de crime (...)    §1º Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens, 

direitos ou valores provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo: I - os converte em 

ativos lícitos; II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em depósito, movimenta 

ou transfere; III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros. § 2º Incorre, ainda, 

na mesma pena quem: I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores que sabe serem 

provenientes de qualquer dos crimes antecedentes referidos neste artigo; II - participa de grupo, associação ou 

escritório tendo conhecimento de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos 

nesta Lei”. 
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Nesse sentido, mostram-se relevantes as críticas de Semer sobre o papel dos juízes na 

construção do encarceramento em massa144. Para o autor, um dos pontos centrais dessa atuação 

seria esse desvio de função – que parte de uma “sensação de que a situação é insustentável e 

que, como resposta, algo deve ser feito” (Semer, 2019, p. 285) – que geraria uma pressão para 

que os magistrados assumissem “funções que não são suas” e aderissem ao combate, “fazendo 

a parte que parece lhe[s] caber: aguçar a repressão” (Semer, 2019, p. 286) a qual, em realidade, 

deveriam controlar e limitar. 

Apesar de serem as medidas mais significativas, as leis 9.034/95 e 9.631/98 não foram 

os únicos dispositivos orientados pela premissa de “guerra ao Crime Organizado” aprovados ao 

longo do primeiro governo FHC. A Lei nº 9.296/96, também de proposição originária do Poder 

Executivo, regulamentou as escutas telefônicas, que se tornaram, desde então, um dos principais 

meios de vigilância empregados pelas polícias e pelas instâncias investigativas do Ministério 

Público. Segundo a mensagem de exposição de motivos encaminhada pelo Ministério da Justiça 

(1996b), o sentimento de insegurança foi uma das bases para a proposta, uma vez que, na visão 

do governo, tratava-se de uma “medida indispensável à investigação criminal de certos crimes 

que vêm intranquilizando habitantes das grandes cidades” (Brasil, 1996b, p. 2). Nesse sentido, 

a Lei pretendia “reforçar os meios disponíveis para a repressão e a investigação de uma forma 

de delinqüencia (sic) especialmente grave e violenta” (Brasil, 1996b, p. 2) e ensejar uma “maior 

probabilidade de êxito na investigação da delinqüencia (sic) organizada” (Brasil, 1996b, p. 2). 

Ao longo do primeiro governo FHC, portanto, foram sedimentadas as bases para a 

construção do paradigma de “guerra ao Crime Organizado”, em uma articulação ente os 

problemas locais específicos e diretrizes internacionais. Como vimos, foram diversas as 

medidas repressivas adotadas que se apoiavam nessa justificativa de combate ao inimigo 

perigoso. O governo, assim, “fortaleceu o sistema de prevenção e repressão ao crime” (Cardoso, 

2008b, p. 148), pavimentando o caminho para o desenvolvimento do encarceramento em massa 

no país. Nas palavras do ex-Presidente, o governo “apoiou substancialmente a expansão do 

sistema carcerário” (Cardoso, 2008b, p. 148).  

Tudo isso foi feito, no entanto, em conjunto com a consolidação de um discurso voltado 

à proteção dos direitos humanos e da democracia (Marques, 2018, p. 188-198). Mais do que 

compreender tais tendências como opostas, o que se procurou mostrar ao longo dessa seção foi 

 
144 A análise de Semer (2019) teve como objeto específico sentenças condenatórias pelo crime de tráfico de drogas. 

Contudo, as noções apresentadas pelo autor, ainda mais diante da constante conexão nos discursos governamentais 

e judiciários entre tráfico, crime organizado e lavagem de dinheiro, auxiliam na crítica do fenômeno de forma 

geral. 
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como elas se articularam, tendo como ponto central de encontro o discurso de garantia da 

segurança e de combate ao “Crime Organizado”. Como mostra o próprio Programa de Governo 

apresentado nas eleições de 1998, todas as medidas de repressão, combate e de expansão 

penitenciária – portanto, de construção do encarceramento em massa – haviam seguido o 

“princípio segundo o qual a proteção da pessoa contra a delinquência – finalidade última das 

políticas de segurança nas sociedades democráticas – é indissociável da promoção da cidadania 

e da dignidade humana” (Cardoso, 2008b, p. 148). 

Ou seja, de acordo com o discurso governamental, o problema das “Violências Urbanas” 

criada em especial pelos chamados “Criminosos Organizados”, construídos como inimigos 

perigosos e “violadores de direitos humanos” e “ameaças à ordem democrática”, exigia 

respostas firmes e duras, vendidas como pretensamente modernas e eficientes. Na prática, como 

visto, tal discurso traduziu-se em uma série de medidas legislativas abertas, repressivas e de 

controle, assim como em passos para a intensificação da militarização da segurança. A 

expansão securitária e carcerária – ainda que com apostas de uma pretensa democratização de 

seus aparatos – foi a principal resposta do governo frente a esses temas. Sob a bandeira da 

proteção aos direitos humanos, o combate às violências urbanas e a “guerra às drogas” interna 

foram sintetizadas nessa política de “guerra ao Crime Organizado”.   

As tendências apresentadas ao longo do primeiro mandato foram intensificadas ao longo 

do segundo termo presidencial de Cardoso. Em outras palavras, após a fixação das bases para 

o paradigma de “guerra ao Crime Organizado”, foi nesse momento que tal modelo se 

consolidou. Conforme indica o Programa de Governo (Cardoso, 2008b, p. 148) apresentado nas 

eleições de 1998, os objetivos centrais da política de segurança proposta para seus novos quatro 

anos à frente do Executivo Federal eram consolidar e expandir o alcance das iniciativas que já 

haviam sido colocadas em curso. 

 

4.4. UMA COMBINAÇÃO EXPLOSIVA, PRIMEIRA PARTE145.: REBELIÕES, MILÍCIAS E 

OS RASTROS DE SANGUE DA “GUERRA AO CRIME ORGANIZADO” 

Apesar dos esforços declarados ao longo do primeiro termo de conter as atividades de 

redes ligadas a mercados ilegais no país, esses resultados não foram alcançados. O 

fortalecimento da repressão militarizada; o incentivo a leis de combate; a aposta em medidas 

 
145 Devido à ordem cronológica adotada para a exposição dos processos sociais no presente trabalho, esse trecho 

encontra-se dividido em dois segmentos, ambos localizados entre as exposições sobre cada um dos governos em 

análise, uma vez que representam momentos significativos de desenvolvimento locais de alguns fenômenos, 

identificados como uma espécie de subproduto tóxico dessa “combinação explosiva” (Feltran, 2018) entre 

desigualdade brutal, mercados ilegais não regulados e políticas de guerra. 
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de “inteligência”; a tentativa de estabelecer uma gestão eficiente e pretensamente democrática 

dos mecanismos punitivos; e a expansão do sistema carcerário não ajudaram a enfraquecer o 

chamado “Crime Organizado”. Pelo contrário, o período foi marcado por um crescimento de 

tais redes e uma intensificação de suas atividades  

No estado do Rio de Janeiro, centro das preocupações com o tema no fim da década de 

1980 e início da década de 1990, a emergência de novas redes ligados a mercados ilegais tornou 

a situação ainda mais complexa, e a resposta repressiva e violenta das forças estatais deixou um 

gigantesco rastro de sangue. De acordo com os dados divulgados pelo Instituto de Segurança 

Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP, 2021) – também apresentados por Misse (2011) – no 

final da década de 1990, pôde ser verificado um aumento brutal no número de pessoas 

assassinadas pela polícia no estado: foi da – já altíssima e inaceitável – cifra de cerca de 400 

pessoas no ano de 1998 para quase 1200 em 2003. 

No mesmo contexto, foi também na década de 1990 que, como um subproduto tóxico 

do paradigma de “guerra ao Crime Organizado”, “surgiu uma nova modalidade de ‘polícia 

mineira’ na favela de Rio das Pedras” (Misse, 2011, p. 21), uma espécie de grupo de extermínio 

ligado às forças estatais de segurança que passou a extorquir moradores e comerciantes por 

proteção, “com o objetivo [declarado] de impedir que o tráfico se instalasse na favela” (Misse, 

2011, p. 21). Esse novo modelo de rede voltado à extorsão, ao assassinato e à venda de 

mercadorias políticas (e outras mercadorias legais e ilegais) – que tinha como braço armado 

grupos de “policiais militares e civis da ativa e aposentados, agentes penitenciários, bombeiros 

e guardas municipais” (Misse, 2011, p. 21) – se disseminou, em primeiro lugar, pela Zona Oeste 

do Rio de Janeiro, com a formação da rede conhecida como Liga da Justiça; e, posteriormente, 

por todo o estado em grupos conhecidos como milícias146. 

Esse modelo parapolicial marcado por uma constante simbiose com as forças do Estado 

e por uma atuação extremamente violenta, de certo, não teve origem apenas na década de 1990. 

Como mostram Misse (2008) e Manso (2020, p. 129-144), as origens remontam aos grupos de 

extermínio que ganharam relevância no país a partir da década de 1950, e passaram a atuar de 

forma ainda mais aberta e violenta – e com ainda mais apoio do Estado – durante a ditadura 

militar. Ao longo desse período, as operações de “caça” a suspeitos de praticarem roubos e 

outros delitos reforçaram-se mutuamente com as práticas de tortura e assassinatos de opositores 

 
146 Dentro do escopo proposto para essa pesquisa, não é possível adentrar de forma detida e aprofundada em uma 

análise do fenômeno das milícias e suas relações com as políticas repressivas, com agentes estatais de segurança 

e com quadros da política institucional. Para descrições mais detalhadas, cf. Cano, 2008; Cano e Duarte, 2012; 

Misse, 2011; Manso, 2020. 
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políticos do governo – em uma constante “proximidade entre policiais matadores e os porões 

do exército” (Manso, 2020, p. 139), que contava também com a influência de grupos ligados 

ao “jogo do bicho”. A partir dos anos 1990, contudo, “o projeto se reinventou, adequando-se às 

novas necessidades” (Manso, 2020, p. 144). A nova conformação dos grupos de extermínio – 

que, posteriormente, ganhou o nome popular de “milícias” – apoiou-se fortemente nas políticas 

e nos discursos de “guerra às drogas” e de “guerra ao Crime Organizado” para apresentarem-

se como um suposto contraponto à “ameaça representada pelos traficantes nas comunidades 

pobres localizadas no entorno da aristocrática zona sul do Rio” (Manso, 2020, p. 144). A partir 

disso, usando a extorsão por segurança como principal negócio, tais grupos e redes inseriram-

se em uma miríade de outras oportunidades de lucros nas fronteiras do legal e do ilegal. 

Como aponta Misse (2011), em linha com toda a argumentação aqui construída, o 

fenômeno das milícias também “é mais variado do que o nome aparenta, pois reúne 

modalidades diferentes de controle do território” (p. 21-22), bem como pode envolver distintas 

atividades lícitas e ilícitas, e diferentes conexões com a política institucional e com as redes 

ligadas ao comércio de drogas. No entanto, mostra-se importante destacar como essas redes, 

em geral, não apenas são compostas por agentes das forças de segurança, como sua 

conformação contemporânea têm em seu seio o paradigma de “guerra ao Crime Organizado” – 

compreendido, no contexto carioca, como “guerra ao tráfico” – elevado à máxima potência. O 

discurso que sustenta e justifica sua violenta atuação, como mostra Cano (2008) é, 

precisamente, sua oposição ao “inimigo encarnado no tráfico, objeto de uma estigmatização 

total até representar quase a figura do mal absoluto” (p. 65).  

Esse fenômeno, como será apresentado em itens posteriores, se intensificou de maneira 

significativa nos anos seguintes, de modo que ganhou relevância midiática a partir de 2006 

(Cano, 2008) e, como mostra pesquisa recente realizada pelo Grupo de Estudos de Novos 

Ilegalismos (GENI/UFF) e pelo Observatórios da Metrópoles (IPPUR/UFRJ) (Hirata et al., 

2021), teve um “notável fortalecimento” no período de 2007 a 2020. Grupos e redes com essas 

características, atualmente, estão presentes em parte significativa do território da cidade e do 

estado do Rio de Janeiro147 e têm relações espúrias com políticos dos mais altos cargos do 

 
147 A pesquisa citada (Hirata et al., 2021) teve como uma de suas bases um mapa produzido sobre a atuação de 

redes ligados a mercados ilegais na cidade do Rio de Janeiro, que constatou que, dentre territórios que se encontram 

sob o domínio de algum grupo, 58,6% estão sob a influências de grupos milicianos. O mapa pode ser consultado 

em: https://atualprodutora.com/wp-content/uploads/2020/10/output_dd-21.html (acesso em 15 mar. 2021). Nesse 

ponto, vale lembrar as advertências de Misse (2011) – alinhadas às demais preocupações expostas nesse trabalho 

– sobre compreender tais redes também como fenômenos multifacetados e complexos, não como uma única 

organização coesa. 

https://atualprodutora.com/wp-content/uploads/2020/10/output_dd-21.html
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executivo e do legislativo em nível municipal, estadual e federal – incluindo com o atual 

Presidente da República, Jair Bolsonaro e seus filhos (Manso, 2020)148. 

O caso do estado de São Paulo, por sua vez, também é notável para compreender o 

fortalecimento de tais redes no período, pois apresentam, em escala local, um outro exemplo 

relevante dos fenômenos estudados149. Como mostram Feltran (2018) e Marques (2018), a 

gestão da segurança pública no estado seguiu linhas semelhantes às diretrizes gerais do âmbito 

federal150. Em um período de exacerbada sensação de insegurança (Pastana, 2003), a articulação 

entre reformas modernizantes nos aparatos repressivos, o discurso de proteção de direitos 

humanos e o discurso de necessidade de travar-se uma guerra ao crime desembocou em um 

“aumento agressivo das taxas de encarceramento, com a chamada interiorização dos presídios, 

e as tentativas de fazê-los funcionar sob a chave dos direitos humanos” (Feltran, 2018, p. 192).  

Foi dentro desse contexto que o movimento (Biondi, 2009) conhecido como Primeiro 

Comando da Capital (PCC) – fundado em 1993, após o massacre do Carandiru151 – expandiu a 

sua influência pelas cidades e presídios brasileiros, em especial a partir de 2001. Ainda que 

também não seja possível adentrar em todos os detalhes desse complexo fenômeno (descrito 

por Biondi, 2009, 2018; Dias e Manso, 2018; Feltran, 2018), mostra-se importante destacar 

como o “crescimento e o fortalecimento (...) [do] Primeiro Comando da Capital foram sem 

dúvidas o resultado mais impactante da política de modernização da segurança pública em São 

Paulo, fruto da interface entre defensores de direitos humanos, gestores eficientes e grupos 

 
148 A obra de Manso (2020) explica em detalhes essa relação material e ideológica entre o clã Bolsonaro e grupos 

milicianos no Rio de Janeiro, mencionada também no prólogo a este trabalho. De um lado, são públicas e notórias 

as relações da família Bolsonaro com milicianos como Fabrício Queiroz, amigo pessoal de Jair Bolsonaro até hoje, 

que por anos trabalhou no gabinete de Flávio Bolsonaro e é apontado por investigações como responsável pela 

organização do esquema de “rachadinhas” (desvio de dinheiro público por meio da nomeação de funcionários 

fantasmas e repasse de parte dos salários) naquele gabinete. Dentre esses empregados, ainda, estavam parentes do 

miliciano Adriano da Nóbrega – apontado por investigações como chefe do “escritório do crime”, grupo do 

extermínio que atua no Rio de Janeiro – que foi condecorado por Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do 

Rio de Janeiro, em 2005, quando era suspeito de participar do assassinato de um jovem.  
149 Do mesmo modo, o escopo do presente trabalho não permite entrar em detalhes sobre as especificidades da 

atuação político-criminal do governo de São Paulo, nem sobre a história da maior rede ligada a mercados ilegais 

que surgiu neste estado, o movimento Primeiro Comando da Capital, ou PCC, ou apenas Comando. Por essa razão, 

são feitas apenas algumas breves considerações, com o objetivo de apresentar o cenário geral do período. Novas 

observações – também breves – serão realizadas nos itens que trata dos governos Lula. Para maiores detalhes, cf. 

Biondi, 2009, 2018; Dias e Manso, 2018; Feltran, 2018; Marques, 2018. 
150 Cumpre notar que o estado de São Paulo é governado desde 1995 por coligações políticas lideradas pelo PSDB, 

partido do ex-Presidente cujo governo está em análise neste capítulo. No período em questão, os dois mandatos de 

FHC coincidiram com as gestões de seu correligionário Mário Covas. Marques (2018) aponta para como discursos 

semelhantes influenciaram a atuação político-criminal nesses dois âmbitos governamentais. 
151 Como se sabe, em 2 de outubro de 1992, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob o comando do Coronel 

Ubiratan Guimarães e sob ordens do então governador Luiz Antônio Fleury Filho, assassinou cento e onze pessoas 

presas na Casa de Detenção de São Paulo, conhecida como Presídio do Carandiru. O episódio foi um retrato 

explícito do padrão de atuação violento e homicida das polícias brasileiras, vigente até hoje, contra aqueles 

rotulados como “criminosos” e “inimigos”, bem como da chancela do Poder Judiciário a essa política de morte. 
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policiais punitivistas” (Feltran, 2018, p. 193). Para Feltran (2018), em São Paulo, a ofensiva 

estatal contra a criminalidade baseada em imperativos como “eficiência” e “gestão”, que “teve 

como aliada no plano internacional a famosa política de guerra às drogas que (...) chegava ao 

Brasil fazendo adeptos” (p. 194), deu combustível ao encarceramento em massa e à difusão das 

ideias do PCC. Nesse sentido, “o PCC pôde instrumentalizar essas políticas para seu próprio 

crescimento, justamente quando pensavam que estavam acabando com a facção” (p. 195). 

Esses casos das duas maiores cidades do país, portanto, ajudam a compor o retrato da 

situação geral do campo político-criminal no país ao fim do primeiro governo de FHC e ao 

longo de seu segundo mandato.  Em um momento marcado por sérias crises econômicas, pela 

deterioração das condições de vida da população, pelo aumento da pobreza e da desigualdade 

no país (Saad Filho e Morais, 2018)152, políticas estatais de segurança pública contribuíam com 

a produção e o fortalecimento das redes ligadas a mercados ilegais que prometiam combater. 

Com isso, as preocupações com a insegurança, com a expansão do mercado de drogas ilegais e 

com o chamado “Crime Organizado” apenas se intensificaram e seguiram sendo mobilizadas 

para a consolidação do paradigma de combate em nosso país.  

 

4.5. “UMA VERDADEIRA CRUZADA”: A CONSOLIDAÇÃO DA “GUERRA AO CRIME 

ORGANIZADO” COMO PRIORIDADE GOVERNAMENTAL NO SEGUNDO MANDATO DE 

FHC (1999-2002) 

Assim como em seus primeiros quatro anos à frente do Executivo, Cardoso insistia, em 

seu segundo termo, nessa chave de combate e fortalecimento dos aparatos repressivos153 e 

aliava esses discursos a uma retórica esvaziada de consolidação democrática e proteção dos 

direitos humanos. Toda essa articulação fica evidente em uma passagem do Programa de 

Governo apresentado em 1998. Em trecho das propostas voltadas à “política de segurança e 

defesa da pessoa” – que, não por acaso, encontrava-se dentro do capítulo intitulado Consolidar 

e aprofundar a democracia, promover os direitos humanos –, Cardoso afirmava que 

É cada vez mais clara, a propósito, a vinculação do tráfico e do uso de drogas 

ilegais com outros crimes. As organizações delinquentes que exploram essa 

atividade possuem enorme poder econômico, capaz de corromper e coagir. 

Em alguns casos, sua audácia chega a dificultar a extensão de serviços e ações 

do Estado para parcelas da população. O banditismo ligado à droga, em 

 
152 Para Saad Filho e Morais (2018), a crise do Real de 1999 – ou seja, no primeiro ano do segundo governo FHC 

– marca o fim da fase de transição para o neoliberalismo e o início da implantação de um projeto neoliberal maduro. 

Nesse período, após os primeiros choques dos ajustes, o país ficou marcado por uma situação de “alto desemprego, 

trabalho precário e crescente pobreza relativa, quando não absoluta” (p. 127). 
153 Cardoso ressaltava, de forma constante, a necessidade de “um aprimoramento permanente das instituições 

regulares que se ocupam dessa matéria, notadamente a Polícia Federal, a Secretaria Nacional Antidrogas e, 

subsidiariamente, as Forças Armadas, por causa da questão do controle das fronteiras” (Cardoso, 1999c, p. 400). 
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síntese, constitui séria ameaça à sociedade e aos valores inerentes à ordem 

democrática (Cardoso, 2008b, p. 148, grifou-se). 

 

Nesses termos, portanto, a administração de Cardoso buscou “intensificar a luta contra 

o crime organizado” (Cardoso, 2008b, p. 148). Como fica evidente, as premissas e diretrizes 

gerais da política criminal seguiam as mesmas: o objetivo, portanto, era consolidar expandir o 

paradigma de combate iniciado nos anos anteriores. Apenas fortaleceu discurso falacioso que 

colocava o problema da “droga” – sem, nunca, definir o que se entendia por esse termo e sempre 

ignorando a responsabilidade da proibição na gênese dessa violência – como principal 

preocupação governamental no campo da segurança. A confusão proposital e constante entre a 

preocupação com a violência gerada por redes atuantes em um mercado jogado na ilegalidade 

e uma suposta violência cometida por pessoas sob o efeito de substâncias psicoativas 

continuava sendo a tônica, para justificar adoção de novas medidas punitivas e um 

aprofundamento do país nessa guerra interminável. Na visão do então presidente, todo o aparato 

repressivo do Estado e a própria sociedade civil deveriam se unir no “combate desse mal 

contemporâneo” (Cardoso, 1999b, p. 260), pois teríamos “menos violência, na medida em que 

tivermos menos drogados” (Cardoso, 1999b, p. 266) e porque “uma parte considerável da 

violência est[aria] ligada diretamente ao uso da droga” (Cardoso, 1999b, p. 266)154. 

Com essas bases, em uma série de discursos recheados de metáforas militares (Cardoso, 

1999a, 1999b, 1999c, 1999d, 2002a, 2002b) o governo prometeu realizar “uma verdadeira 

cruzada, um combate constante contra a impunidade” (Cardoso, 1999c, p. 401). Na visão de 

Cardoso, afinal, “o combate ao crime organizado e ao crime em geral [seria] uma verdadeira 

guerra” (2002a, p. 52). Ignorando todo o espectro de violações de direitos humanos 

sistematicamente cometidos em nome dessa “guerra” e reproduzindo o raso discurso de que 

mais punição acarretaria menos atos violentos, o governo sustentava que “se não tivermos uma 

ação energética contra a impunidade, vamos assistir no Brasil a um crescimento dessas ondas 

de violência que são incompatíveis com um país que se quer democrático” (Cardoso, 1999c, p. 

401, grifou-se). 

Continuando o percurso iniciado no mandato anterior, o governo buscou implantar uma 

série de medidas em nome dessa “verdadeira cruzada” contra o chamado “Crime Organizado” 

 
154 Apenas para exemplificar a confusão descrita, a preocupação com a suposta violência cometida por pessoas 

com uso problemático de drogas (referidas por Cardoso como “drogados”, com evidente tom estigmatizante) 

aparecia sempre ao lado de descrição de “assaltos, sequestros e atrocidades rotineiras no mundo dos 

narcotraficantes, que a toda hora nos chocam” (Cardoso, 1999a, p. 515). Tudo isso, para ele, seria “combatido com 

técnicas avançadas e sem tolerância” (Cardoso, 1999a, p. 515). Para o então Presidente, a violência seria “resultado 

quase imediato da disseminação da droga” (Cardoso, 2000b, p. 514).  
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e as “drogas”. Na esteira da já mencionada criação da SENAD, o governo seguiu insistindo na 

centralização e na militarização dos esforços repressivos neste âmbito (Adorno, 2003; 

Rodrigues, 2003). No início de 1999, o governo anunciou a criação da Força-Tarefa de 

Coordenação de Repressão ao Tráfico de Drogas (Cardoso, 1999a; Folha de São Paulo, 1999), 

que procurava articular, sob a coordenação da Casa Militar da Presidência da República, as 

ações das Forças Armadas brasileiras, da Polícia Federal, das entidades do SISNAD, da 

Agência Brasileira de Inteligência, da Receita Federal e das polícias e secretarias estaduais e 

outros órgãos de repressão. A criação dessa Força-Tarefa representou mais um passo em uma 

disputa iniciada meses antes, no qual os órgãos ligados à Casa Militar assumiram a centralidade 

como “braço operacional” (Folha de São Paulo, 1999; Zaverucha, 2001) da “guerra às drogas” 

no país. Para Adorno (2003, p. 135), esse momento foi significativo, pois houve uma 

“transferência [da] coordenação [do sistema nacional de controle e repressão ao tráfico de 

drogas] da esfera do Ministério da Justiça, com o consequente esvaziamento das atribuições 

conferidas à polícia federal nessa matéria, para a esfera militar”155. 

Um dos movimentos – essencialmente midiáticos – mais notáveis dessa “cruzada” foi a 

realização da Operação Mandacaru, na região do estado de Pernambuco conhecida como 

“Polígono da Maconha” (Rodrigues, 2003; Zaverucha, 2001), que segundo o então Secretário 

Nacional Antidrogas, fazia parte de um projeto baseado em experiências promovidas pela ONU 

para combater plantações de Ópio na Ásia (apud Senado Federal, 1999). Em uma “verdadeira 

operação de guerra” (Zaverucha, 2001, p. 78) coordenada pela SENAD e que custou cerca de 

R$7,5 milhões de reais aos cofres públicos, mais de 2.000 agentes da Polícia Federal e das 

Forças Armadas “ocuparam a região (...), queimando plantações e prendendo camponeses” 

(Rodrigues, 2003). Essa “ação repressiva”, elogiada publicamente por Cardoso (1999d), no 

entanto, não atingiu de forma significativa nenhum dos objetivos declarados de redução da 

produção e do comércio da substância. A operação “foi ineficaz para erradicar a produção de 

maconha” (Rodrigues, 2003), de modo que as redes ligadas ao mercado da cannabis não apenas 

continuaram a atuar na região (Zaverucha, 2001), como também espalharam suas atividades 

por outros estados da região Nordeste (Agência Brasil, 2002). 

 
155 As disputas entre os órgãos do SISNAD, ligados à Casa Militar e a Polícia Federal, subordinada ao Ministério 

da Justiça continuaram ao longo do governo FHC. Como mostram Rodrigues (2003) e Zaverucha (2003), essa 

disputa levou à queda do então ministro da justiça José Carlos Dias, em abril de 2000 e do chefe da SENAD, 

Walter Maierovitch, pouco tempo depois. Como resultado dessa disputa, o general Alberto Cardoso, titular da 

pasta da Casa Militar (que, em 2000, já havia se transformado em Gabinete de Segurança Institucional) ganhou 

ainda mais força como figura central nas medidas de repressão colocadas em curso pelo governo (Rodrigues, 2003; 

Cardoso, 1999a, 1999b). 
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Entre heranças do nefasto período ditatorial insufladas pela ausência de 

responsabilização das forças armadas pelas atrocidades cometidas e a construção constante de 

“novos” inimigos fantasmagóricos característicos do processo de neoliberalização, a 

militarização da segurança e a guerra contra a própria população compuseram de forma 

significativa as diretrizes político-criminais do governo FHC. Para além de todo o já descrito e 

da nomeação de diversos militares a uma série de cargos da administração federal (Zaverucha, 

2001), alguns outros fatos merecem destaque. Ainda em 1999, o então presidente sancionou a 

Lei Complementar nº 97, que criou o Ministério da Defesa e definiu as “normas gerais para a 

organização, o preparo e o emprego das Forças Armadas”. Essa lei, que teve seu projeto 

originário enviado pelo Executivo, regulamentou, dentre outras atribuições, a possibilidade do 

uso das forças armadas internamente, nas chamadas operações de garantia da lei e da ordem. 

Por iniciativa de quaisquer poderes da República, o Presidente passou a poder autorizar o uso 

das forças armadas para exercer funções de polícia e atuar para a “preservação da ordem pública 

e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. 

No mesmo ano – por meio de mais uma sequência de Medidas Provisórias, iniciadas 

com a de nº 1911-10/99 – o governo transformou a Casa Militar da Presidência em Gabinete de 

Segurança Institucional (GSI) que, de acordo com o texto do dispositivo legal que o criou, teria 

como uma de suas finalidades de “coordenar e integrar as ações do Governo nos aspectos 

relacionados com as atividades de prevenção e repressão ao tráfico ilícito, ao uso indevido e à 

produção não autorizada de substâncias entorpecentes e drogas que causem dependência”. 

Apesar da mudança de nomenclatura, a pasta permaneceu sob a responsabilidade do general 

Alberto Cardoso, e continuou com uma composição majoritariamente militar nos cargos de 

chefia (Zaverucha, 2001, p. 81). Ainda em 1999, o governo atuou para a criação da Agência 

Brasileira de Inteligência (ABIN) e do Sistema Brasileiro de Inteligência (SISBIN), por meio 

da Lei nº 9.883/99. Inicialmente subordinados à Presidência da República, os órgãos de 

inteligência foram, em janeiro de 2000, transferidos ao GSI – que acumulava cada vez mais 

funções ligadas à segurança (Zaverucha, 2001a), em especial após a criação do Subsistema de 

Inteligência de Segurança Pública, por meio do Decreto nº 3.448/00156. 

 
156 Enquanto as Forças Armadas passavam a ocupar este papel cada vez maior na repressão no combate ao tráfico 

de drogas, e verdadeiras guerras eram travadas contra a população, o ano de 1999 foi marcado, também, pela 

descoberta de cerca de 30kg de cocaína em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que passaria pela Espanha 

e pelos EUA – de onde retornaria com equipamentos militares (Folha de São Paulo, 1999). A cena, retomada por 

Black Alien na letra que aparece em epígrafe deste capítulo e que ilustra uma das muitas farsas da política 

repressiva de drogas, voltaria a se repetir vinte anos depois. Em 2019, um avião da FAB que compunha a comitiva 

presidencial de Jair Bolsonaro foi flagrado na Espanha com 39kg da mesma substância. 
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A atuação do Executivo Federal frente ao Legislativo também ajuda a compor o quadro 

da “verdadeira cruzada” que consolidou o paradigma de “guerra ao Crime Organizado” no 

Brasil. Entre 1998 e 1999, Cardoso editou, de forma seguida e reiterada, uma série de Medidas 

Provisórias com o mesmo conteúdo (MPs nº 1713, 1713-2, 1713-3 de 1998 e 1780-4, 1780-5, 

1780-6, 1780-7, 1780-8, 1780-9, 1780-10) alterando a Lei de Drogas então vigente (elaborada 

durante a ditadura militar, cumpre ressaltar) para facilitar a alienação de bens apreendidos com 

pessoas acusadas da prática de tráfico de drogas. Seguindo um raciocínio semelhante àquele da 

legislação aprovada no primeiro mandato, essas Medidas – convertidas, ao final, na Lei nº 

9.804/99 – também traziam o objetivo explícito de usar medidas cautelares reais como um 

instrumento punitivo. Mais ainda, o objetivo era destinar esses bens e recursos para o 

financiamento dos próprios mecanismos de repressão.  

Ainda que maiores pesquisas precisem ser feitas sobre os efeitos dessas políticas de 

confisco e achaque no Brasil, mostra-se importante apontar para as críticas realizadas por 

Alexander (2017) para o contexto estadunidense. A autora demonstra como a introdução de um 

componente econômico de financiamento das instâncias repressivas por meio de sua própria 

atuação elevou os abusos cometido por autoridades. Em sentido semelhante, Minhoto (2020) 

denomina práticas desse tipo como uma espécie de racketeering de Estado157, que ajuda a 

compor a gama da penetração da racionalidade neoliberal nos aparatos do sistema de justiça 

criminal.  

 Cardoso – indicando mais uma vez que considerava como culpado qualquer pessoa que 

fosse alvo de uma operação policial ou militar – defendeu e comemorou publicamente esses 

objetivos, afirmando que “bens apreendidos durante operações de combate aos criminosos 

serão vendidos imediatamente e o dinheiro repassado para as melhorias das polícias e para 

programas de prevenção e tratamento” (Cardoso, 1999a, p. 516, grifou-se). Esse dispositivo 

legal, ademais, tornou-se a base para o trecho sobre apreensão de bens da Lei de Drogas de 

2006, editada no último ano do primeiro governo Lula. Em 2017, o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal chancelou essa visão plenamente punitiva da medida, ao definir uma 

abrangência ainda maior para as possibilidades de confisco. Mesclando proteção de direitos 

fundamentais com um suposto direito à repressão, o voto condutor do Ministro Luiz Fux 

 
157 Nas palavras do autor, “o decisivo aqui é a racionalidade que tende a legitimar a difusão dessas práticas, isto é, 

a ideia de que acusados e condenados devem ser obrigados a pagar, em sentido literal, bem entendido, pelos 

“custos” de autuação, defesa, julgamento e encarceramento, concebidos como “serviços” a serem remunerados 

pelo “usuário” da máquina judicial, e que as diferentes agências encarregadas do desempenho dessas funções 

podem arbitrar esses custos e fazer arrecadar diretamente os pagamentos valendo-se da chantagem da prisão como 

moeda de troca” (Minhoto, 2020, p. 184). 
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defendeu que o achaque estatal deveria ser um meio para “combate à criminalidade mediante a 

afetação do núcleo patrimonial do traficante” (STF, 2017, p. 11). Por fim, cumpre notar que, 

em 2019, o governo hiperautoritário e neoliberal (Dardot et al., 2021) de Jair Bolsonaro editou 

uma nova Medida Provisória – posteriormente convertida em lei pelo Congresso Nacional – 

sobre o tema, utilizando exatamente a mesma justificativa que perpassou os três momentos 

anteriormente citados. O objetivo declarado para a aprovação desse dispositivo – que foi 

divulgado pelo governo sob o nome de MP para confisco de bens de traficantes –, mais uma 

vez, foi “combater o crime organizado” (Bolsonaro, 2019) e “custear a repressão policial, 

comprar mais equipamentos para a polícia e (...) para políticas de prevenção” (Moro, 2019). 

Além desta iniciativa, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o Projeto 

que se tornaria a Lei nº 10.217/01, que alterou a Lei das Organizações Criminosas de 1995, 

com o objetivo de inserir duas novas medidas de controle e vigilância para a “prevenção e 

repressão de ações praticadas por organizações criminosas”: a infiltração controlada de agentes 

policiais e a realização de escutas ambientais. A exposição de motivos, assinada conjuntamente 

pelo então Ministro da Justiça José Gregóri e pelo então chefe do recém-criado Gabinete de 

Segurança Institucional (GSI), General Aberto Cardoso, evidenciava que a lei tinha o objetivo 

de dar “maior alcance” (Brasil, 2000c) para duas “medidas de combate à criminalidade”, 

descritas como “eficazes” e “modernas”, supostamente “imprescindíveis ao Estado”. A 

exposição de motivos indica, ainda, que o alargamento do espectro de controle penal 

encontrava-se plenamente alinhado com experiências internacionais. Nas palavras dos dois ex-

Ministros, as medidas justificavam-se, exatamente, por destacarem-se em “numerosas 

operações internacionais (...) realizadas com sucesso graças ao uso de informações obtidas por 

agentes infiltrados e mediante escutas ambientais”. Com elas, buscava-se conter tanto as 

“atividades do Crime Organizado”, quanto qualquer ação que pudesse “ensejar a 

desestabilização da segurança institucional” (Brasil, 2000c)158. 

No âmbito do Poder Legislativo, ainda, o período do segundo governo de Cardoso ficou 

marcado pela realização de uma nova CPI do Narcotráfico, instaurada com o objetivo – 

expresso em seu título – de “investigar o avanço e a impunidade do narcotráfico” (Brasil, 

2000b). Presidida pelo então deputado Magno Malta – árduo defensor de medidas punitivistas 

e que teve papel notável na inclusão de dispositivos repressivos na Lei de Drogas de 2006 – a 

comissão realizou uma série de trabalhos investigativos sobre o tema entre 1999 e 2000, que se 

 
158 Neste ponto, cumpre notar que, apesar de tratar-se de uma medida evidente de alargamento do espectro de 

controle e vigilância penal, o Governo FHC a defendia como uma medida que estava sendo imposta mediante uma 

espécie de “controle democrático”, uma vez que ressaltava a necessidade de autorização judicial para as medidas. 



151 

 

 

 

encontram detalhados em um relatório de mais de 1.000 páginas (Brasil, 2000b). A introdução 

do texto revela, de antemão, o alinhamento com o discurso de guerra: a justificativa para a 

instauração da CPI era de que haveria um “sentimento (generalizado por toda a sociedade 

brasileira) de que os traficantes de drogas ilícitas vinham aumentando e intensificando seu 

campo de ação, dada a ineficácia da atuação estatal” (Brasil, 2000b, p. 14). Isso fica ainda mais 

evidente na leitura do pedido de requerimento da CPI apresentado pelo então deputado Moroni 

Torgan, que se tornou o relator da investigação. O documento apoiava-se na ideia de que 

existiria um perigo de tamanho inimaginável, responsável por um número sem fim de crimes e 

atos violentos, de modo que definia o problema nos seguintes termos: “o narcotráfico tem como 

efeito colateral uma série de malefícios, como a prostituição e delitos de toda a espécie, 

praticados pelo crime organizado” (Brasil, 2000b, p. 28) 

Assim como em 1991, ignorando as próprias descobertas da CPI – que apresentaram 

um quadro multifacetado e desarticulado de grande parte das redes investigadas – os 

parlamentares defendiam a tese de tom quase fantasmagórico de que “o crime organizado se 

alastra[ria] por todo o país, silenciosamente” (Brasil, 2000b, p. 14). Ainda que a CPI tenha 

apontado algumas dinâmicas relevantes sobre o funcionamento de redes ligadas a mercados 

ilegais em alguns estados da federação (Rodrigues, 2002, p. 200), bem como as conexões de 

algumas dessas esparsas redes com agentes estatais da repressão, membros do Poder Judiciário, 

empresários de diversos ramos e com políticos eleitos, os trabalhos não obtiveram êxito em 

apontar o que ligaria a atuação dos diversos grupos nas distintas localidades investigadas, nem 

em precisar o que representaria algo precisamente novo em tais dinâmicas criminais. A 

Comissão investigou, em cada lugar que visitou, grupos de caráter bastante variado – mais ou 

menos organizados – atuantes em uma série de mercados ilegais: de grupos de extermínio no 

Espírito Santo a pequenas redes ligadas à falsificação de moeda estrangeira na Bahia, por 

exemplo. Apesar do tom fantasmagórico presente ao longo de todo o texto, pouco fez para 

apontar por que essa miríade de atividades (nem sempre ligada ao comércio de drogas, 

inclusive) deveria ser abrangida sob os rótulos generalizantes de “Narcotráfico” e “Crime 

Organizado”. As proposições resultantes das investigações apontaram apenas para um reforço 

dos mecanismos punitivos (e de uma participação da sociedade nesse combate)159. Novamente 

– e sem surpresa alguma diante de todo o apresentado até aqui – a construção de poderosos 

 
159 Na conclusão do texto, o relator Moroni Torgan ressalta: “queremos deixar clara a convicção à qual chegamos: 

a luta contra o narcotráfico e contra o crime organizado não diz respeito apenas à Polícia, ou do (sic) Ministério 

Público. Esta é uma luta de todas as famílias brasileiras, que será vitoriosa apenas e tão−somente quando todas as 

instituições (Ministério Público, Executivo, Judiciário e Legislativo) unirem−se aos homens de bem numa 

"Operação Mãos Dadas", que venha a enfrentar definitivamente o problema” (Brasil, 2000b, p. 1198). 
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inimigos sob tais os rótulos atuou para esconder o papel da própria proibição e das políticas de 

combate na gênese da violência associada a grande parte de tais redes. 

Para Rodrigues (2002, p. 107), as constatações da CPI contribuíram para “soar o alarme 

de terror da opinião pública e o sensacionalismo da mídia” e, assim, ajudaram a criar um 

“ambiente propício para movimentar a ciranda das reformas” político criminais apresentadas 

até aqui. De fato, o governo FHC apoiou e elogiou publicamente o trabalho da Comissão 

(Cardoso, 1999c), e utilizou suas descobertas para justificar a adoção de sua política de drogas 

repressiva. O já mencionado discurso prometendo uma “verdadeira cruzada” contra o “Crime 

Organizado” foi proferido, precisamente, após um encontro com parlamentares que 

participavam das investigações, exatamente por Cardoso acreditar que “a CPI demonstrou (...) 

claramente que h[averia] um enraizamento muito maior do que qualquer um de nós poderia 

imaginar da questão do narcotráfico” (Cardoso, 1999c, p. 400). 

Diante da intensa repercussão midiática da CPI e de todo o contexto de acirramento dos 

índices de violência no país, podem ser destacadas outras medidas adotadas pelo governo 

federal que contribuíram para a consolidação do paradigma de “guerra ao Crime Organizado” 

no país. Em 2002, em atenção a um compromisso firmado entre chefes de Estado na Sessão 

Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU, 1998) quatro anos antes, a 

administração de Cardoso instituiu, por meio do Decreto nº 4345, a Política Nacional 

Antidrogas (PNAD), que sedimentou o paradigma de combate como política oficial. 

De fato, em 1998, o governo brasileiro havia assinado a Declaração Conjunta de Chefes 

de Estado que definia os “princípios orientadores da redução da demanda de drogas e as 

medidas para fortalecer a cooperação internacional para enfrentar o problema mundial das 

drogas” (ONU, 1998). Seguindo as mesmas diretrizes dos demais documentos internacionais 

mencionados nesse trabalho (ONU, 1988; OEA, 1994), a Declaração Política colocava como 

objetivo central caminhar “em direção a um mundo sem drogas no século XXI” (ONU, 1998, 

p. 1) e trazia um emaranhado de discursos repressivos, econômicos e de suposta defesa dos 

direitos humanos e da democracia para justificar o suporte a uma política de combate. Mais 

uma vez, o documento considerava essa figura imprecisa, genérica e de caráter quase místico 

da “droga” como a “fonte de fraturas sociais, [que] engendra a criminalidade, a corrupção e a 

violência” (ONU, 1998, p. 2).  

Nesse sentido, a Declaração baseava-se na recorrente – e cientificamente equivocada 

(Rodrigues, 2012; Hart, 2021) – noção de que “drogas destroem vidas e comunidades, 

enfraquecem o desenvolvimento humano sustentável e gera crime” (ONU, 1998, p. 3), e que 
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“enfraquecem estruturas políticas, culturais, sociais e econômica” (ONU, 1998, p. 7). Mais 

ainda, apoiando-se no princípio neoliberal de tomar o próprio ser humano em termos 

econômicos e mercadológicos, defendia que “o abuso de drogas afeta a liberdade e o 

desenvolvimento das pessoas jovens, o ativo [asset] mais valioso do mundo” (ONU, 1998, p. 

3, grifou-se). Essa visão, como de costume, vinha acompanhada da alarmista “preocupação 

profunda com as ligações entre a produção ilícita de drogas, tráfico e o envolvimento de grupos 

terrorista, criminosos e crime organizado transnacional” (ONU, 1998, p. 4) e com a “crescente 

violência resultante da ligação entre a produção ilícita e o tráfico ilícito de armas e drogas” 

(ONU, 1998, p. 4). Novamente, o documento não fazia qualquer menção ao papel das práticas 

proibicionistas em fomentar essa mesma violência que pretendia combater160. 

A Política Nacional Antidrogas (PNAD) de Cardoso (Brasil, 2002b), assim, 

compartilhava as diretrizes do discurso construído no plano internacional. O objetivo do 

governo brasileiro também era “buscar, incessantemente, atingir o ideal de construção de uma 

sociedade livre do uso de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas” (Brasil, 2002b). 

Conjugando os mesmos discursos repressivos que deram a tônica para a construção e 

consolidação do paradigma de “guerra ao Crime Organizado”, a Política definia que: 

Questão de relevância, na discussão dos efeitos adversos gerados pelo uso 

indevido da droga, é a associação do tráfico de drogas ilícitas e dos crimes 

conexos, geralmente de caráter transnacional, com a criminalidade e a 

violência. Esses fatores ameaçam a soberania do País e afetam a estrutura 

social e econômica interna, exigindo que o Governo adote uma postura firme 

de combate a tais ilícitos, articulando-se internamente e com a sociedade, de 

forma a aperfeiçoar e otimizar seus mecanismos de prevenção e repressão e 

garantir o envolvimento e a aprovação dos cidadãos (Brasil, 2002, grifou-se). 

 

As preocupações em termos econômicos, ainda, foram explicitamente ressaltadas. De 

acordo com a PNAD, a “postura firme” do governo seria necessária, também, pois “registram-

se (...) problemas relativos ao uso de drogas pela população adulta e economicamente ativa, 

afetando a segurança do trabalhador e a produtividade das empresas” (Brasil, 2002b, grifou-

se). 

 
160 Pouco antes da Sessão Especial da Assembleia Geral das Nações Unidas na qual foi elaborada a referida 

Declaração Política (ONU, 1998) assinada pelo Brasil, diversos acadêmicos e lideranças políticas pelo mundo 

escreveram uma Carta Aberta (PUBLIC LETTER, 1998) endereçada ao então Secretário-Geral das Nações Unidas 

Kofi Annan, criticando frontalmente o apoio da ONU às premissas da “guerra às drogas”. A carta, que tinha o 

então candidato Luiz Inácio Lula da Silva como um de seus subscritores, enfocava, entre outras coisas, como 

“décadas de políticas de guerra às drogas falidas e fúteis” haviam contribuído para o fortalecimento de grupos 

atuantes neste mercado. Infelizmente, como o capítulo seguinte mostra, as críticas da Carta Aberta foram deixadas 

de lado uma vez que Lula assumiu a presidência do país. 
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Ao lado disso, seguindo todas as bases apresentadas até aqui, a PNAD consolidou a 

“ideologia da diferenciação” (Del Olmo, 1990) como política oficial de Estado. De acordo com 

o texto, um dos pressupostos básicos da ação governamental seria “reconhecer as diferenças 

entre o usuário, a pessoa em uso indevido, o dependente e o traficante de drogas, tratando-os 

de forma diferenciada” (Brasil, 2002b). A partir disso, definia-se como objetivo “evitar a 

discriminação de indivíduos pelo fato de serem usuários ou dependentes de drogas” (Brasil, 

2002b) – a indicar que, por outro lado, a discriminação contra aqueles rotulados como 

“traficantes” não precisaria ser evitada. A PNAD de 2002, dessa forma, tinha como um de seus 

pilares o reforço aos seletivos mecanismos do sistema de justiça de criminal que se baseiam em 

critérios de classe e raça para fazer essa suposta diferenciação entre “usuários” e “traficantes” 

(Batista, 1997). 

A partir dessa diferenciação, a PNAD apresentava uma adoção tímida (Boiteux, 2006) 

de políticas de prevenção, a ser desenvolvida para aqueles que não poderiam ser discriminados, 

os tomados pelo sistema como “usuários”. No entanto, contra aqueles marcados como 

“traficantes”, o enfoque político criminal era de guerra: os objetivos estatais eram de “coibir os 

crimes relacionados às drogas no sentido de aumentar a segurança do cidadão” (Brasil, 2002b), 

e de “combater o tráfico de drogas e os crimes conexos” (Brasil, 2002b). Nesse sentido, 

“visando o desmantelamento do crime organizado” (Brasil, 2002b) e a “repressão ao tráfico”, 

o governo buscava “estimular operações repressivas, federais e estaduais, integradas e 

coordenadas pelo Departamento de Polícia Federal” (Brasil, 2002b). 

Em síntese, de modo a indicar a imbricação neoliberal entre métricas econômicas e uma 

cultura do medo (nos termos desenvolvidos em Altheman et al., 2020), a PNAD sustentava, por 

um lado, que o país deveria apoiar a instituição de um “sistema de gestão para o planejamento, 

acompanhamento e avaliação das ações” e “estimular estudos, análises e avaliações que 

permitam oferecer maior eficácia ao sistema responsável pelas ações repressivas”. No entanto, 

como uma outra face da “mesma moeda neoliberal” (Altheman et al., 2020, p. 355), estimulava 

a constante cisão da sociedade entre “bons e maus cidadãos”, ao definir, que o governo deveria 

“estimular a colaboração responsável de todos os cidadãos de bem com os órgãos encarregados 

da repressão contra as drogas” (Brasil, 2002b, grifou-se). 

A constante insistência na cisão da sociedade entre vítimas e criminosos – “bons” e 

“maus” cidadãos – típica de um governo pelo crime (Simon, 2007) neoliberal era marca central, 

portanto, da política criminal de Cardoso. Em suas palavras, afinal, “a nossa guerra é contra o 

bandido, contra o criminoso” (Cardoso, 2002a, p. 56) 
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Como outra iniciativa do Poder Executivo Federal tomada ao longo de seu segundo 

governo, cumpre destacar que, em 2000, em mais uma “tentativa de federalizar o combate ao 

crime” (Rodrigues, 2002, p. 107), Cardoso anunciou a criação do Plano Nacional de Segurança 

Pública (Brasil, 2000a), que previa uma série de medidas a serem adotas pelo Governo Federal 

e um “repasse de 1,5 bilhão de dólares aos Estados até 2002” (Rodrigues, 2002, p. 107), bem 

como criou o Fundo Nacional de Segurança Pública (também por meio uma série de Medidas 

Provisórias sucessivas, que foram transformadas, em 2001, na Lei nº 10.201), “com o objetivo 

de apoiar projetos de responsabilidade dos Governos dos Estados e do Distrito Federal, na área 

de segurança pública, e dos Municípios, onde haja guardas municipais” (Art. 1º da Lei nº 

10.201/01). O Plano – que recebeu uma segunda edição, com praticamente o mesmo texto no 

ano seguinte (Brasil, 2001) – expressa de forma bastante evidente como o discurso de 

construção de poderosos inimigos apoiava a articulação entre as políticas de guerra e uma 

retórica de direitos humanos, democracia e cidadania, característica da política criminal em dois 

tempos desse período. Na mesma semana em que divulgou o Plano – o que foi antecipado 

devido ao caso de extrema repercussão midiática do sequestro do ônibus 174, na cidade do Rio 

de Janeiro (Folha de São Paulo, 2000) – Cardoso proferiu o discurso que aparece como epígrafe 

deste capítulo. Para o governo, travar uma “guerra às drogas” no Brasil – que se materializava, 

por exemplo, no já mencionado brutal aumento de pessoas assassinadas pelas polícias 

verificado no período (Misse, 2011) – significaria travar “guerra pela cidadania, (...) pela 

democracia e pela paz” (Cardoso, 2000). Para quem? 

As primeiras páginas do Plano apresentado por FHC não deixam nenhuma dúvida 

quanto seu alinhamento com o paradigma de guerra: o “Compromisso nº 1” proposto pelo 

Governo era o “combate ao narcotráfico e ao crime organizado” (Brasil, 2000a, p. 6). Mesmo 

com as constantes críticas ao caráter seletivo e extremamente violento de operações policiais 

no país, as duas primeiras ações previstas no plano eram, precisamente, “desencadear no país 

operações sistemáticas de repressão ao tráfico de drogas” e promover “operações de combate 

ao contrabando e ao descaminho”. Além do apoio as essas ações, o compromisso previa 

medidas de fortalecimento dessas instâncias repressivas, além do estabelecimento de novas 

medidas de vigilância e da criação de um Sistema Prisional Federal – proposta que sairia do 

papel alguns anos depois, já durante o governo Lula. 

Ainda que o Plano tenha trazido algumas medidas que poderiam apontar para caminhos 

de redução da violência estatal – como nos compromissos referentes ao desarmamento (nº 2), 

à regulamentação das representações de violência na mídia (nº 6) e à eliminação das chacinas, 
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em especial aquelas cometidas por grupos ligados às polícias (nº 9) – parte significativa da 

tônica geral do documento permanecia voltada à atualização e ao incremento da repressão e da 

punição como pretensas medidas de se garantir segurança. Além do “compromisso nº 1”, pode-

se verificar como, por exemplo, o “compromisso nº 7”, de “redução da violência” previa a 

intensificação do policiamento e um “mutirão para cumprimento de mandados de prisão”, com 

o objetivo de oferecer uma “demonstração firme das autoridades judiciárias e policiais de que 

não tolerará o descumprimento da lei” (Brasil, 2000a, p. 17). Ainda, o “compromisso nº 14”, 

referente ao “aperfeiçoamento legislativo” trazia uma série de medidas que se voltavam para a 

criação de novos tipos penais ou para a alteração de leis existentes com os objetivos de 

estabelecer punições “mais eficaz[es]” e mais “severas”. O intuito declarado era, assim, 

estabelecer “instrumentos mais eficientes de coerção” e ampliar e melhorar a “capacidade 

jurídica punitiva do Estado”. (Brasil, 2000a, p. 32).   

Em síntese, como o próprio Cardoso ressaltou em discurso celebrando “frutos do Plano 

Nacional de Segurança”, o objetivo da política era alcançar uma “responsabilidade conjunta de 

todos os níveis de governo, para que promovêssemos uma guerra sem trégua ao crime 

organizado e para que restabelecêssemos as condições de segurança para a população 

brasileira” (Cardoso, 2002c, p. 133). Ademais, em linha com as propostas apresentadas no 

período eleitoral, cumpre notar como o “compromisso nº 13” representa de forma bastante 

evidente o caminho em dois tempos da política criminal de Cardoso, que ajudou a dar as bases 

para a emergência do encarceramento em massa (Marques, 2018). Por um lado, o compromisso 

previa mutirões penitenciários e programas de penas alternativas, mas isso caminhava junto 

com a “ampliação do sistema prisional” – justificada, novamente, pelo argumento economicista 

de que haveria um déficit de vagas. 

Nesse sentido, cumpre notar que política de expansão prisional apoiada por Cardoso 

através de repasses do FUNPEN (Salla, 2003) teve como ponta de lança o caso do Estado de 

São Paulo que, no período, passava pelo processo de ampliação que ficou conhecido como 

“interiorização penitenciária” (Godói, 2017, p. 150), no qual diversos novos estabelecimentos 

penais foram construídos, em especial no interior do Estado. Essa política expansionista, como 

mostra Godói, já vinha ganhando força desde o final dos anos 1980 e início dos anos 1990.  

Contudo, de acordo com os dados divulgados pela SAP-SP161, apenas ao longo do segundo 

governo FHC (entre 1999 e 2002), foram construídos 60 estabelecimentos prisionais em São – 

esse número, ainda, aumenta para 75 se adicionarmos o ano de 1998, no qual 15 unidades foram 

 
161 Disponíveis em: <http://www.sap.sp.gov.br/uni-prisionais/pen.html>. Acesso em 03 mai. 2021. 

http://www.sap.sp.gov.br/uni-prisionais/pen.html
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inauguradas. Cumpre notar, como comparação, que até o ano de 1998, o Estado tinha, em toda 

a sua história, inaugurado 40 unidades prisionais. Todo esse processo, como mostra Godói 

(2017, p. 24-28), foi acompanhado por um brutal crescimento nas taxas de encarceramento do 

Estado que, em pouquíssimo tempo, tornou-se o “carro chefe” do encarceramento em massa do 

país. 

Ainda que as dinâmicas e os repasses do Governo Federal não sejam, de certo, 

suficientes para explicar o processo de expansão carcerária paulista162, mostra-se importante 

ressaltar como a administração de Cardoso apoiou explicitamente esse processo – tanto pelo 

repasse de verbas (Salla, 2003; Godói, 2017) quanto em seus discursos. Em discurso proferido 

em junho de 2001, ao assinar o convênio de desativação da Casa de Detenção de São Paulo (o 

“Carandiru”)163 e de repasse de verba ao Estado para a construção de onze novos presídios, o 

então Presidente evidenciou seus laços com essa política de expansão, que era implementada, 

em nível local, por seus correligionários Mario Covas (que governou o Estado de 1995 a 2001) 

e Geraldo Alckmin (2001 a 2006). Em sua fala, Cardoso (2001) celebrou a participação de seu 

Governo no “novo espírito” (p. 378) que estava existindo em São Paulo, marcado pela 

“ampliação muito grande do número de vagas [em prisões]” (p. 378) e pelo “trabalho muito 

efetivo da polícia que prendeu mais gente”164 (p. 378). Nesse sentido, ele ressaltou como, ao 

longo da gestão de Covas, “o Governo Federal ajudou São Paulo na construção – creio – de 

nova estabelecimentos prisionais, entrando com cerca de 80% dos recursos” e como, naquele 

momento, em parceria com Alckmin, iria “participar com metade do custo” da já mencionada 

construção de onze novas prisões. 

Para Cardoso, os esforços desse “novo espírito” repressivo paulista – que, em sua visão, 

deveria ser visto como uma espécie de modelo para o resto do país – se justificavam por alguns 

motivos. Em primeiro lugar, as pessoas do país estariam “desesperada[s], por causa do medo, 

da insegurança” (Cardoso, 2001, p. 378) e, por isso, o governo deveria agir. Em linha com as 

promessas nunca cumpridas do encarceramento (Simon, 2007), o repasse de verbas para a 

construção de presídios representaria essa ação do Poder Executivo para lidar com a sensação 

de pânico generalizado. Nas palavras do então Presidente nesse discurso, “não adianta só dizer 

que estamos assustados. Temos que agir. Aqui, estamos agindo” (Cardoso, 2001, p. 380). Em 

 
162 Para análises específicas sobre o Estado, cf. Godóii, 2017; Marques, 2018. 
163 Quatro anos após o massacre ocorrido em 1992, “o governo estadual assumiu publicamente – perante a 

Comissão de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (CIDH-OEA) – o compromisso de enfim 

desativá-la [a Casa de Detenção de São Paulo]; o governo federal endossou o plano, reafirmando em seu Programa 

Nacional de Direitos Humanos (PNDH) e providenciando verbas para a construção de 22 presídios” (Godói, 2017, 

p. 158-159). 
164 Logo após esse trecho, Cardoso (2001, p. 378) ressaltou a sua posição: “E tem que prender”. 
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segundo, a expansão representaria, também, uma forma de “combater as causas desse crime, 

em especial o crime organizado” (Cardoso, 2001, p. 380). 

No entanto, como já apresentado (em linha com o entendimento de Feltran, 2018 e 

Godói, 2017), as redes que o Estado identificava como “Crime Organizado” apenas se 

fortaleceram com todo esse contínuo processo de expansão e interiorização prisional. Nas 

palavras de Godói (2017), “ao passo que o sistema penitenciário paulista se expandia, as 

rebeliões prisionais se tornaram mais frequentes, maiores, mais longas, mais espetaculares e 

generalizadas. Esses são alguns dos episódios que marcam o processo de emergência e 

estabelecimento do Primeiro Comando da Capital” (p. 28). 

Nesse sentido, cumpre notar que o discurso de Cardoso foi proferido, precisamente, 

poucos meses após uma das maiores rebeliões ocorridas em presídios no Brasil, e que teve o 

Presídio do Carandiru como um de seus principais centros. No episódio ocorrido em fevereiro 

daquele ano, que ficou conhecido como a megarrebelião de 2001, quase trinta mil pessoas 

presas em 29 unidades prisionais no estado de São Paulo participaram do levante (Godói, 2017) 

que foi extensamente divulgado nos meios de comunicação (Pastana, 2007; Salla, 2006) e jogou 

notoriedade ao já mencionado movimento (Biondi, 2009) conhecido como PCC, que crescia e 

ganhava influência desde 1993. Segundo Godói (2017), esse evento “foi determinante para a 

retomada dos planos governamentais de desativação do Carandiru (...) e para a intensificação 

da expansão prisional interiorizada, nos termos de uma estratégia securitária” (p. 159). De fato, 

apenas em 2001 e 2002, foram inauguradas, respectivamente, dezoito e vinte e quatro unidades 

prisionais em São Paulo – maiores números anuais da história do estado, em um empate com o 

ano de 2005 (também com a inauguração de dezoito unidades). 

Todas essas mudanças apoiadas por Cardoso ao longo de seus dois governos podem 

ser compreendidas dentro dos processos mais gerais de neoliberalização que varreram o mundo 

e o Brasil, apresentados ao longo dos capítulos e itens anteriores. As proposições de Godói 

sobre a expansão penitenciária paulista, assim, podem ser lidas para o plano mais amplo da 

atuação do governo federal: 

 

Essa[s] ampla[s] transformaç[ões] se relaciona[m] com os processos 

transnacionais que também promovem o encarceramento em massa e 

caracterizam a atual governamentalidade neoliberal: o declínio do ideal 

ressocializador, o populismo penal, as guerras contra o crime e contra as 

drogas, as políticas de tolerância zero, as demandas por penas exemplares e 

retribuitivas, as novas racionalidades criminológicas (Godói, 2017, p. 157) 
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De fato, o período em que FHC estava à frente do Executivo Federal representou um 

momento relevante na construção do encarceramento em massa no país – para além da 

manutenção de níveis inaceitáveis de violência policial, já delineados na seção anterior. De 

acordo com os dados oficiais, ao longo de seus dois mandatos, a taxa de encarceramento do 

país praticamente dobrou: foi de cerca de 95,5 em 1995 para 181,1 em 2003 (Brasil, 2021a). 

Consolidava-se, assim, um paradigma de combate que apenas se fortaleceria nos anos seguintes. 
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CAPÍTULO 5 – A “GUERRA AO CRIME ORGANIZADO” NOS GOVERNOS LULA 

(2003-2010): ENTRE NOVOS HÍBRIDOS E VELHOS PUNITIVISMOS 
 

 

Agora, essa ação de vocês no Complexo do Alemão, 

tem gente que acha que é possível enfrentar a 

bandidagem com pétalas de rosas, jogando pétalas 

de rosas, jogando pó-de-arroz. A gente tem que 

enfrentar os bandidos, sabendo que estão, muitas 

vezes, mais preparados do que a polícia, com armas 

mais sofisticadas do que a polícia. A gente tem que 

enfrentá-los, sabendo que a maioria do povo que 

mora lá é gente trabalhadora, gente de bem e que 

não pode ficar refém de uma minoria (Lula da Silva, 

2007, após Operação no Complexo do Alemão na 

qual 19 pessoas foram assassinadas). 

 
A Chapa esquentou 

Infelizmente não deu pra correr 

Só que o moleque não tinha nada ver 

E na favela geral se revoltou  

O atingido era um morador 

Olha seu doutor 

O povo humilde tá sofrendo a sequela  

Ninguém tem culpa de morar na favela 

E a cada dia a situação se complica 

Na invasão dos morros, inocentes perdendo a vida. 

(Vários MCs – Todo Mundo Pede Paz/Rap da Paz, 

2008)165. 

 

 

  

5.1. NOVA FASE DO NEOLIBERALISMO HÍBRIDO NO BRASIL: NUNCA FOMOS PÓS-

NEOLIBERAIS 

 Ao longo da exposição realizada sobre o caso brasileiro até aqui, procurou-se mostrar 

como os dois governos de Fernando Henrique Cardoso deram os primeiros passos e atuaram 

para a consolidação de um paradigma de “guerra ao Crime Organizado” que articulava 

repressão e expansão penal com uma retórica democrática e de garantia de direitos. As próximas 

etapas da pesquisa, portanto, serão as análises dos governos Lula. Diante de todo o material 

levantado e estudado, parece possível afirmar que os governos petistas não apenas mantiveram 

esse paradigma, como atuaram para sua intensificação e generalização. 

 
165 A música e o clipe, divulgados em 2008 contam com a participação de diversos MCs do circuito do funk 

carioca: Mc Suzy, MC G3, MC Menor do Chapa, MC Alexandre, MC Sapão, MC Smith, MC Frank, MC Titão, 

MC Coringa, Fiel da Mangueirinha, MC Dodo e MC Max. 
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Seguindo os passos de Andrade (2019), Paulani (2006, 2008), Braga (2018) e as bases 

teóricas aqui expostas, o trabalho procurará mostrar como os governos petistas representaram 

uma nova fase política no processo de neoliberalização híbrida brasileira, na qual emergiram 

novas tensões e contradições. Dentro dessa configuração híbrida que parece ter buscado, ainda 

que de forma bastante limitada, conjugar diretrizes neoliberais com alguns programas de cunho 

social, o processo de intensificação dos mecanismos securitários em dois tempos e de atuação 

em problemas sociais relevantes por meio da chave das criminalizações aprofundou-se. 

Como mostra Paulani (2008), “a vitória do Partido dos Trabalhadores nas eleições de 

2002 criou expectativas diferenciadas” (p. 35), uma vez que “o PT parecia talhado para 

comandar a dura tarefa de retirar o Brasil da sua secular letargia e das disparidades e 

desigualdades que ela patrocina”. De fato, as origens do partido – ligadas à luta dos 

trabalhadores e a movimentos sociais – e o histórico de duras críticas ao governo de Fernando 

Henrique Cardoso e a sua condução macroeconômica do país pareciam apontar para 

possibilidades de políticas que tentassem remar contra a corrente neoliberal que se espalhava 

pelo mundo e que colocasse alguns freios no processo de neoliberalização brasileiro. O que se 

viu, no entanto, foi um novo passo na adesão ao consenso capitalista neoliberal, ainda que com 

novas conformações híbridas – o que foi acompanhado de um reforço na adesão ao consenso 

punitivista e repressivo global. 

A análise dos oito anos em que o país foi governado por Lula, de certo, envolve uma 

série de nuances, tensões e mutações, de forma que esse período é objeto de extenso de debate 

– com poucos consensos166 – na Sociologia (e na Sociologia da Punição), na Ciência Política e 

na Economia167. Diante desse cenário político e macroeconômico marcado por novos 

hibridismos e novas contradições, na qual a financeirização da economia andou ao lado da 

criação de políticas sociais e de ampliação de serviços públicos, diversos autores passaram a 

caracterizar a ascensão de Lula ao poder como início de um período “pós-neoliberal” (Sozzo, 

2016, 2018; Sader, 2013) no Brasil, que faria parte também de um movimento mais amplo de 

 
166 Ainda que o próprio FHC (2008b [1998]) e membros do seu governo (como seu Ministro da Fazenda, Pedro 

Malan, atual presidente do Conselho Consultivo Internacional do maior banco do país, o Itaú Unibanco) tenham 

tentado rejeitar o rótulo de “neoliberal” para sua administração, parece existir um certo consenso na bibliografia 

quanto ao alinhamento da condução políticas à sedimentação do capitalismo neoliberal no Brasil (Saad-Filho e 

Morais, 2018; Dagnino, 2004). A discussão sobre esse alinhamento no governo Lula – argumento defendido nesse 

segmento –, contudo, é muito mais controversa. 
167 Além dos autores previamente citados, cf. Singer e Loureiro, 2016; Boito Jr, 2006; Sader, 2013; Sozzo, 2016; 

2018; Azevedo e Cifali, 2017. Por não se tratar do escopo do trabalho, essa extensa discussão será apresentada de 

forma breve, com foco em suas relações com a política criminal e com os mecanismos de repressão. 
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contestação (ou, ao menos, de tentativa de imposição de freios) às dinâmicas do capitalismo 

neoliberal na América Latina.  

Dentro de toda a construção teórica mobilizada, contudo, o rótulo de “pós-neoliberal” – 

que indicaria um rompimento com um período anterior – não se mostra adequado nem para 

compreender eventuais mudanças na dinâmica do capitalismo brasileiro na década de 2000, 

nem para entender as políticas do lulismo. Partindo do argumento de Dardot e Laval (2016) de 

que as esferas da política e do direito ocupam um papel central na disseminação da 

racionalidade neoliberal sobre outros campos da vida, o que pretende-se mostrar é que o 

governo Lula: (i) manteve e reforçou parte significativa das orientações de políticas 

macroeconômicas alinhadas ao consenso neoliberal; (ii) contribuiu significativamente para o 

espraiamento da forma empresa como modelo de sociedade e subjetivação, em especial por 

aprofundar a confusão entre cidadania e mercado; e (iii), principalmente, atualizou e fortaleceu 

o braço penal e repressivo do Estado, voltado a criar ambientes “seguros” para florescimento 

de negócios e circulação de capitais.  

Como mostra Paulani (2008), o período das eleições de 2002 foi marcado por um 

renovado consenso em torno das reformas macroeconômicas neoliberais que vinham sendo 

aplicadas no país, vistas mais uma vez como “única alternativa” possível frente a um suposto 

cenário de crise. Nas palavras da autora, “ancorados num diagnóstico catastrofista de que o país 

estaria à beira do precipício econômico (...), os que tomaram posse em janeiro de 2003 

encontraram aí o álibi para continuar e aprofundar a prática de política econômica que foi a 

tônica dos oito anos anteriores” (p. 35). Como destacam Saad Filho e Morais (2018, p. 138-

140), a inserção da chapa petista nesse consenso voltado ao “mercado” ficou evidente em duas 

movimentações de Lula realizadas ao longo de 2002: o lançamento, em junho, da Carta ao 

povo brasileiro (Lula da Silva, 2002a) e a assinatura de um “acordo stand-by” com o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), em setembro. 

Em ambos os documentos, o “diagnóstico catastrofista” econômico aparece de forma 

evidente, e ambos ressaltam a centralidade dada a possíveis inquietações de agentes do mercado 

financeiro. Na Carta, Lula afirma que estava “consciente da gravidade da crise econômica” 

(2002, p. 2), que se manifestaria em “uma forte preocupação do mercado financeiro com o mau 

desempenho da economia e com sua fragilidade atual, gerando temores relativos à capacidade 

de o país administrar sua dívida interna e externa” (p. 3) e em uma “crise de confiança na 

situação econômica do país” (p. 3). No Acordo, destacava-se a “piora do ambiente externo junto 

a uma maior incerteza entre os investidores sobre o futuro das políticas econômicas”, que teria 
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levado a “uma deterioração nas varáveis do mercado financeiro nos últimos meses” (apud Saad 

Filho e Morais, 2018, p. 139). Em ambos, aprofundamento de “reformas estruturais” (Lula da 

Silva, 2002a, p. 1; FMI, 2002) – como trabalhista, previdenciária e tributária – e medidas de 

ajuste voltadas a um “equilíbrio fiscal” eram apontadas como medidas para a garantia de uma 

suposta estabilidade econômica. 

A Carta ao povo brasileiro trata-se de um dos documentos políticos mais relevantes do 

Brasil nos últimos tempos, de modo que merece uma análise um pouco mais detida. Ela 

representava uma tentativa de Lula, no contexto eleitoral, de “acalmar os mercados” e 

conquistar um apoio ainda maior para a sua candidatura. Nesse sentido, além de revelar a tensa 

composição de forças que se envolveram em sua candidatura, ela revela facetas importantes 

que marcariam a condução de seu governo e as decisões políticas que seriam adotadas 

posteriormente. Nesse sentido, a carta é marcada por uma constante dualidade: ao lado das 

promessas de cumprir com os contratos da dívida e de continuidade das reformas de ajuste 

estrutural voltadas a construção de uma estabilidade econômica e de segurança para 

investidores, Lula afirmava de forma recorrente a necessidade de romper com o “atual modelo”, 

adotado por seu antecessor. O “crescimento econômico com estabilidade e responsabilidade 

social” que Lula buscava seria alcançado, assim, por meio de medidas que “de fato 

democratiz[assem] e moderniz[assem] o país, tornando-o mais justo, eficiente e, ao mesmo 

tempo, mais competitivo no mercado internacional” (2002a, p. 2)  

Essa dualidade parece apontar, precisamente, os limites da crítica de Lula à 

administração de FHC: o que se buscava, assim, era uma nova conformação híbrida, que 

possibilitasse algumas políticas de cunho social e redistributivas, ao mesmo tempo em que se 

aprofundava o neoliberalismo como modelo de sociedade no Brasil. Diante da estratégia 

eleitoral desenhada, “o PT estava restrito a gerenciar o neoliberalismo – na melhor das 

hipóteses, com mudanças marginais” (Saad Filho e Morais, 2018, p. 141). A síntese de Saad 

Filho e Morais capta de forma precisa essa orientação, que, dentre distintos movimentos, 

caracterizou parte significativa da agenda que viria a ser implantada: 

Os compromissos constantes na Carta ao povo brasileiro implicaram a 

manutenção da arquitetura institucional do neoliberalismo maduro e a 

continuidade das políticas macroeconômicas vigentes no governo FHC, 

embora implementadas com maior competência, honestidade, criatividade e 

sensibilidade para políticas sociais compensatórias (Saad Filho e Morais, 

2018, p. 140) 
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De fato, a manutenção de políticas macroeconômicas neoliberais, como destacam Boito 

Jr (2006), Paulani (2008), Saad Filho e Morais (2018) foi uma característica marcante dos 

quatro primeiros anos de Lula à frente do Executivo, o que contribuiu de forma significativa 

para a consolidação do Brasil “como plataforma de valorização financeira internacional” 

(Paulani, 2008, p 35). 

A partir de seu segundo mandato, contudo, a condução da política macroeconômica 

sofreu algumas alterações notáveis, que deixam o debate sobre o período ainda mais complexo. 

Para Saad Filho e Morais (2018), em linha com os conceitos mobilizado nesse trabalho, o que 

se verificou nesse plano foi a implementação política de uma “variante híbrida” (p. 149), na 

qual algumas iniciativas alinhadas a uma espécie de “novo desenvolvimentismo” coexistiram 

de forma “aparentemente bem-sucedida” (p. 149) com a manutenção e o aprofundamento do 

tripé neoliberal. Para Andrade (2019), esse momento representou, também, a introdução de uma 

espécie (ainda que extremamente limitada) de racionalidade social-democrata dentro do 

amálgama neoliberal híbrido. Diante de um contexto interno e externo favorável, bem como do 

“talento de Lula para conciliar interesses conflitantes e manter-se atento aos interesses da 

população mais pobre” (Saad Filho e Morais, 2018, p. 153), foi possível a introdução de 

políticas de gastos públicos de estímulo ao crescimento168, bem como a ampliação de benefícios 

sociais169, sem nenhum tipo de rompimento efetivo com o neoliberalismo. 

Apesar de alguns resultados significativos na redução do desemprego e da pobreza 

extrema, bem como na ampliação de serviços públicos básicos, essa nova orientação política 

híbrida não apenas manteve uma série de iniciativas voltadas à valorização do capital (em 

especial o financeiro e especulativo), como, principalmente, contribuiu de forma significativa 

para o enraizamento da racionalidade neoliberal como modelo de sociedade e de subjetivação. 

Ainda que esse tema decerto mereça maiores pesquisas específicas, é notável como o foco em 

medidas de crédito e de estímulo ao consumo evidenciam esse alinhamento – além de serem 

base para um notável aumento nos lucros de bancos e outras grandes empresas (Saad Filho e 

Morais, 2018). 

 
168 Dentre tais políticas, destacam-se o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC), o programa de subsídio 

do Banco Nacional de Desenvolvimento (BNDES) às empresas “campeãs nacionais” e outras políticas de incentivo 

e expansão do crédito público e privado a atividades econômicas. Além disso, políticas como o Minha Casa Minha 

Vida (MCMV) procuravam alinhar interesses de grandes construtoras, uma dinâmica neoliberal de cidade e a 

garantia de um direito social básico, ainda que de forma restrita. 
169 Além do MCMV e do Bolsa Família (sobre o qual serão tecidas algumas considerações em sequência), o 

período foi marcado “pelo aumento do financiamento para educação, saúde e outros serviços públicos”, assim 

como por medidas de estímulo à redução do desemprego e de valorização do salário (Saad Filho e Morais, 2018). 



165 

 

 

 

Nesse sentido, o Programa Bolsa Família – uma das políticas mais notórias dos governos 

petistas – aparece como um exemplo desse alinhamento híbrido. Por um lado, seu impacto 

positivo em famílias de situação de extrema pobreza no país foi de extrema importância e 

relevância, de modo que e sua implementação ao longo dos governos petistas merece um 

relevante destaque, em especial em um país marcado por fraturas sociais tão gritantes quanto o 

Brasil. Do mesmo modo, é uma política que, apesar de suas limitações, “reconhece 

implicitamente que todos têm direito a um padrão mínimo de vida (...) [e] abre caminho para a 

melhoria do bem-estar, pelo aumento do valor dos benefícios, de sua universalização e da 

remoção de condicionantes” (Saad Filho e Morais, 2018, p. 167). Por outro, contudo, suas 

limitações e sua imersão completa na lógica neoliberal são, também, inegáveis170. Trata-se de 

uma técnica de trickle-down [gotejamento] de caráter extremamente focalizado – nas 

populações identificadas como “vulneráveis” – e com uma série de condicionamentos. Para 

continuar recebendo o auxílio governamental, as famílias precisam não apenas inserirem-se no 

sistema bancário, mas também manter uma série de comportamentos, em especial relacionado 

à formação do “capital humano”171. Como uma face de dispositivos de controle das populações, 

as famílias encontram-se sob penas de advertência, de suspensão do benefício e de pagamentos 

de multas se promoverem determinados comportamentos tidos como antissociais – como típico 

de outras políticas de criação de redes de segurança condicional. 

Ao lado disso, o período foi marcado por políticas de facilitação ao crédito para o 

consumo, bem como por políticas de financiamento de direitos e serviços sociais, como a 

educação (pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES) e a moradia (pelo MCMV). Tais 

políticas, ainda que tenham beneficiado diversas pessoas (e, principalmente, diversas empresas, 

como grandes construtoras e instituições privadas de Ensino Superior), contribuíram para a 

sedimentação do processo em curso desde os anos 1990 de confusão entre direitos de cidadania 

e inserção na sociedade de mercado. Nesse sentido, tais políticas possibilitaram a coexistência 

de um consumo de massa “com a preservação da desigualdade de riqueza e com um padrão de 

empregos em franca deterioração” (Saad Filho e Morais, 2018, p, 164) 

 Sob a luz de uma nova conformação política híbrida neoliberal, a versão “esvaziada” 

da cidadania tornou-se central no país. Investir em seu capital humano, empreender, consumir 

e competir no mercado, cada vez mais, passaram a ser as chaves para pensar em possibilidades 

 
170 Não por acaso, formulações de políticas semelhantes aparecem em desenhos institucionais propostos pelos 

próprios teóricos fundadores do neoliberalismo, como Milton Friedman e Friedrich Hayek (Saad Filho e Morais, 

2018). 
171 Nesse sentido, no Brasil, as condicionalidades do Bolsa Família eram relacionadas às áreas da saúde e da 

educação. 
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de inclusão e de (suposta) transformação social. Não por acaso, foi ao longo do segundo 

governo Lula que foi aprovada a Lei Complementar nº 128/2008, que criou a figura do 

“Microempreendedor Individual” (MEI), uma verdadeira materialização do dogma neoliberal 

de que cada um deveria tornar-se uma empresa. Propagandeada como um estímulo ao 

empreendedorismo e à inovação e como um modo de formalizar trabalhadores autônomos, essa 

figura rapidamente tornou-se um subterfúgio para uma série de fraudes trabalhistas e para a 

impulsão da precarização do trabalho – que tem se acentuado de forma ainda mais gritante nos 

últimos cinco anos (Machado, 2020). 

Nunca fomos pós-neoliberais. A ordem de mercado, ao longo dos dez anos de governo 

de Lula, ganhou ainda mais força e alimentou de forma significativa a lógica individualista que 

sustentava os discursos de criação de inimigos e de poderosos “perigos de emergência”. Essa 

ordem, como já apresentado, precisava também da garantia da segurança e da criação de 

espaços de circulação livre de capitais. Nessa “mistura entusiasmada” (Hinton, 2016) que 

hibridizava práticas neoliberais e políticas sociais compensatórias, um terceiro elemento 

permaneceu como fundamental: o acirramento do controle e da repressão. 

 

5.2. O PRIMEIRO GOVERNO LULA (2003-2006) ENTRE O CATASTROFISMO 

ECONÔMICO E O CATASTROFISMO SECURITÁRIO: NÃO HÁ ALTERNATIVA? 

Se o catastrofismo econômico construído a partir de exageros e mentiras (Paulani, 2008) 

justificou, para o Governo, a continuidade das políticas macroeconômicas de FHC, o 

catastrofismo securitário construído sob a “figura demonizada” (Telles, 2019) de “Crime 

Organizado” foi a justificativa para a manutenção e a expansão do paradigma de guerra na 

política criminal. O aprofundamento dos ajustes econômicos excludentes passou a ser 

defendido pela equipe governamental como única alternativa frente ao suposto iminente 

precipício de crise (Paulani, 2008), assim como a continuidade do endurecimento penal 

manteve-se, para a administração federal, como única resposta possível para lidar com o “perigo 

de emergência” construído no país. Nesse sentido, como será apresentado ao longo dessa seção, 

o alinhamento governamental com o paradigma de combate tipicamente neoliberal no campo 

político-criminal aparece como mais um ponto relevante para rejeitar o rótulo de “pós-

neoliberal” proposto por Sozzo (2016, 2018) a esse governo. 

 De fato, a linha de continuidade entre os discursos em torno da questão da segurança e 

as medidas efetivamente implementadas por FHC e Lula é gritante – de modo que as próximas 

páginas correm o risco de soarem repetitiva aos leitores. Essa linha de continuidade, inclusive, 

foi expressa pelo próprio FHC no último ano de seu mandato. O então presidente, em discurso 
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proferido em solenidade de celebração de dois anos do PNSP – ocorrido pouco após o 

assassinato do jornalista Tim Lopes por pessoas ligadas ao mercado ilegal de drogas no Rio de 

Janeiro172, afirmou que a atuação do “Crime Organizado” no Brasil havia “ultrapassado todos 

os limites” (2002b, p. 629) e, a partir disso, ressaltou que havia conversado com Lula (à época, 

candidato) e que os dois tinham “perfeita coincidência” quanto a um aspecto: a necessidade de 

intensificar a “luta contra violência e o crime organizado” (Cardoso, 2002a, p. 631).  

 Assim, o catastrofismo securitário que marcou o Brasil do começo dos anos 2000 estava 

relacionado, precisamente, a uma intensa exploração midiática de fenômenos ligados ao 

chamado “Crime Organizado” (Carvalho e Freire, 2005).  Nesse ponto, vale destacar o papel 

decisivo das coberturas das investigações realizadas pela CPI do Narcotráfico, do mencionado 

assassinato de Tim Lopes, da prisão de figuras apontadas como “chefes” de organizações 

cariocas (como Luiz Fernando da Costa, conhecido como Fernandinho Beira-Mar e Elias 

Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, em 2001 e 2002, respectivamente), da 

megarrebelião ocorrida em 2001 em diversos presídios do Estado de São Paulo, que jogou 

notoriedade ao PCC, e da rebelião no Presídio de Bangu I, no Rio de Janeiro, ocorrida em 

dezembro de 2002. Como exemplo, Carvalho e Freire (2005) ressaltam como a “cobertura dos 

meios de comunicação [da megarrebelião de 2001] foi inédita” (p. 14), de modo que “durante 

dois dias, milhares de espectadores acompanharam ‘ao vivo’ as imagens do conflito” (2005, p. 

14; no mesmo sentido: Salla, 2006, p. 274). Como mostra Pastana (2003, 2007), a cobertura 

midiática de temas ligados à segurança no país passou cada vez mais a ressaltar “fatos violentos 

de forma sensacionalista, intensificando, assim, o medo e a insegurança” (2007, p. 105). 

Segundo a autora, além de não refletir “a realidade e a intensidade dos eventos que deveria 

recobrir” (p. 101), o processo de produção das informações sobre a chamada “criminalidade” 

costuma ajustar-se “à concepção dominante de violência e de sujeitos violentos que a sociedade 

contemporânea hegemonicamente retém em seu imaginário” (p. 101). Dessa forma, em uma 

tendência que apenas se fortaleceria ao longo dos anos – e ganharia novo folego após os 

acontecimentos de maio de 2006, que serão tratados posteriormente – a cobertura midiática 

baseava-se largamente em uma “visão viciada dos fatos” que reduziam complexas questões a 

uma “guerra maniqueísta do bem contra o mal” (p. 106) e simplesmente ignoravam o papel das 

próprias políticas de segurança na conformação desses conflitos (Ramos e Paiva, 2005, p. 15). 

 
172 Jornalista da Rede Globo de Televisão, Tim Lopes foi sequestrado, torturado e assassinado de forma brutal 

após ser descoberto enquanto realizava uma reportagem investigativa sobre a venda de substâncias ilícitas e grupos 

ilegais na favela da Vila Cruzeiro. Conforme apontaram as investigações, pessoas ligadas ao grupo que dominava 

o comércio de drogas na região descobriram a identidade de Lopes, e decidiram matá-lo, após uma terrível seção 

de torturas. 
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 Dessa forma, por um lado, esses casos evidenciaram como os problemas gerados pela 

constante atualização das políticas de combate passaram a se manifestar no país. A repressão e 

a violência características do modelo de guerra adotado no país ao longo da década anterior 

fortaleceram grupos e redes ligados a mercados ilegais (Feltran, 2018; Misse, 2007) e 

insuflaram uma série de conflitos. Por outro, a exploração midiática de tais casos ajudou a 

intensificar a sensação de insegurança na população (Carvalho e Freire, 2005, p. 14) e deu força 

aos discursos políticos que insistiam na repressão – fosse ela abertamente violenta ou 

pretensamente “eficiente” – como suposta forma adequada de se lidar com a questão. Nesse 

emaranhado de conflitos, em momento algum questionavam-se as premissas da lógica de 

guerra. Ser “duro na luta com o crime”, em especial aquele pretensamente “organizado” 

aparecia como única alternativa apresentada nas instâncias políticas decisórias, como pode-se 

perceber pela “perfeita coincidência” entre Lula e Cardoso. 

 Entre o catastrofismo econômico (Paulani, 2008) e o catastrofismo securitário, Lula 

defendia que seria necessário fazer “o sacrifício que tivermos que fazer” (2003a, p. 7) para lidar 

com esses supostos desastres. Em um mesmo discurso, proferido nos primeiros meses de seu 

governo, o então presidente evidenciou essa aproximação. Por um lado, o foco de sua fala era 

reforçar a necessidade de “combater o crime organizado” (p. 5), entendido como “uma coisa 

muito poderosa” (p. 5), um verdadeiro “perigo de emergência” (Cooper, 2007) que estaria em 

todos os lugares – “tem o seu braço na política, tem o seu braço na polícia, tem o seu braço no 

poder Judiciário, tem o seu braço nos empresários, tem o seu braço internacional”, nas palavras 

de Lula (2003a, p. 4-5) – e teria um poder destrutivo incomensurável. Por essa razão, para lidar 

com esses inimigos, Lula defendia, insistindo na velha divisão entre “bons e maus” cidadãos, 

entre “vítimas” e “criminosos”173:  

o apelo que eu quero fazer aqui é que, a cada gesto de violência contra homens 

e mulheres de bem neste país, ao invés de a gente ficar assustado e com 

medo, nós temos que levantar a cabeça e dizer, cada vez mais alto, custe o que 

custar, façamos o sacrifício que tivermos que fazer, vamos derrotar o crime 

organizado (...) neste país (Lula da Silva, 2003a, p. 7, grifou-se). 

 

 Essa batalha que deveria ser travada a qualquer custo, contudo, vinha acompanhada de 

outras medidas que também exigiriam “sacrifícios” da população. Para Lula (2003a), “ou nós 

fazemos a reforma na Previdência Social ou daqui a alguns anos os estados não terão dinheiro 

 
173 No mesmo discurso, Lula criticou direitos de presos e prerrogativas de seus advogados, nos seguintes termos: 

“ou seja, nós homens livres temos menos privilégios do que aqueles que estão condenados” (Lula da Silva, 2003a, 

p. 6). 
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para pagar nem pouco nem muito ao funcionário” (p. 10) No mesmo sentido, “ou nós fazemos 

a reforma tributária, ou este país não será competitivo” (p. 10). Contra os alardeados desastres, 

portanto, não haveria nada a ser feito a não ser aprofundar as políticas neoliberais – econômicas 

e penais – de seu antecessor. 

 Os termos dessa aproximação entre os dois ex-Presidentes em torno do diagnóstico de 

“desastre” no campo penal e das propostas repressivas como supostas soluções apareceram de 

forma bastante evidente ao longo do processo eleitoral de 2002. Ainda que apresentasse críticas 

à gestão de FHC e trouxesse novas propostas, a chapa petista trazia, em seus programas de 

governo e projetos de segurança, uma visão da área bastante semelhante à de seu antecessor. 

Mais uma vez, pôde ser verificada uma mescla entre discursos de direitos humanos, 

consolidação democrática e gestão eficiente da segurança pública, que sustentava um novo 

passo da política criminal em dois tempos colocada em prática por Cardoso. Assim, as propostas 

de Lula para a segurança também tentavam aglutinar medidas de efetivação de direitos das 

populações marginalizadas, com reforma, modernização, integração e fortalecimento das 

agências repressivas (em especial das polícias) e com um “combate implacável contra a 

criminalidade” (Lula da Silva, 2002b, p. 15), em especial contra a figura demonizada do “Crime 

Organizado”. Dessa forma, novamente críticas à violência estatal e ao sistema penitenciário 

andavam lado a lado com medidas que previam um “encarceramento rigoroso” (Biscaia et al., 

2002, p. 72) e outras políticas de guerra. Em uma espécie de nexo neoliberal híbrido 

democratizante e criminalizante (Martins, 2021), o objetivo proposto por Lula, em síntese, era 

“atacar de modo eficiente tanto a degradação social quanto a indústria do crime organizado, do 

contrabando de armas e de drogas” (Lula da Silva, 2002b, p. 15). 

 Essa visão – assim como toda a linha de continuidade até aqui apresentada – fica 

evidente no Programa de Governo apresentado na primeira disputa eleitoral que seria vencida 

por Lula. Ainda que o texto não trouxesse propostas detalhadas sobre o tema, o diagnóstico 

permanecia nos termos catastróficos de que “o povo brasileiro est[aria] dominado por um 

sentimento generalizado de insegurança” (Lula da Silva, 2002b, p. 4), que “ricos e pobres 

est[ariam] amedrontados e encerrados em seus bairros e casas” (Lula da Silva, 2002b, p. 4), e, 

ainda, de que “a impunidade com que vem agindo o crime organizado ameaça[ria] comprometer 

o funcionamento das instituições democráticas” (Lula da Silva, 2002b, p. 5) e que “as próprias 

instituições de defesa nacional são postas à prova pelo avanço cada vez mais insolente do crime 

organizado” (Lula da Silva, 2002b, p. 5). 
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Uma visão mais detalhada das propostas político-criminais do governo Lula para seu 

primeiro mandato foi divulgada no Projeto Segurança Pública para o Brasil (Biscaia et al., 

2002, p. 72), elaborada pelo Instituto Cidadania a pedido do ex-Presidente – e que, após a 

eleição, tornou-se o Plano Nacional de Segurança Pública. Coordenado por Antonio Carlos 

Biscaia, Benedito Domingos Mariano, Luis Eduardo Soares e Roberto Armando Ramos de 

Aguair, o Projeto era um texto multifacetado, que reconhecia a complexidade do fenômeno 

social da violência e procurava articular diferentes respostas a essa questão.  

Por um lado, o documento trazia alguns pontos que poderiam indicar caminhos para 

políticas efetivamente comprometidas com a redução da violência institucional e a garantia dos 

direitos humanos, o que se misturava com dispositivos com um caráter de “gestão da pobreza” 

ou da miséria – entendidas como o lado “edificante” de dispositivos de exceção, baseadas na 

“ficção de populações encapsuladas nas ditas comunidades (...),subjugadas ou aterrorizadas, no 

mínimo ameaçadas, mas destinadas à remissão pela intervenção salvadora de programas 

sociais” (Telles e Hirata, 2007, p. 187). Nesse sentido, o texto retomava a centralidade da 

desigualdade social para falar sobre o tema, e apresentava medidas que procuravam reduzir a 

prática de atos violentos por meio da efetivação de direitos individuais e sociais – e não apenas 

por sua restrição. Políticas de redução de pobreza, de acesso à justiça (em especial por meio das 

defensorias públicas), de educação e de proteção a grupos minoritários da sociedade por 

mecanismos não penais são alguns dos exemplos que podem ser citados. No entanto, essa não 

era a única (e, talvez, nem a principal) faceta do Plano de Segurança de Lula. O Projeto 

articulava essas medidas com outros dois vetores centrais – muito próximos daqueles presentes 

nas propostas de Cardoso, vale notar: propostas de modernização e gestão das polícias, com 

uso de métricas econômicas para melhorar a eficiência do sistema de repressão; e a “guerra ao 

Crime Organizado”. O Projeto, como apontou um de seus autores (Soares, 2007), buscava um 

“consenso mínimo nacional”, e, supostamente, “repelia jargões ideológicos” (p. 87). Com essa 

visão pretensamente “neutra”, “técnica” e “apolítica”, reforçava-se o consenso – plenamente 

ideológico, cumpre notar – neoliberal securitário e punitivo como única alternativa para as 

questões da violência. 

Por mais que, em diversas passagens, o texto apontasse para a complexidade dos 

problemas que tratava, o diagnóstico central sobre a violência do país ainda permanecia preso 

na visão da “figura fantasmática” (Telles e Hirata, 2007) de um “Crime Organizado”, ligado a 

mercados ilegais de drogas e de armas, como um verdadeiro “império do mal” (Telles e Hirata, 

2007), responsável pelas variadas formas de violência e conflito e que afetaria e atingiria as 
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chamadas “populações em situação de risco social” (Telles e Hirata, 2007). Ao apresentar uma 

“síntese do diagnóstico especificamente criminal e da matriz das soluções” (Biscaia et al., 2002, 

p.11), o Projeto evidencia essa visão: 

1.2.1. na esfera da criminalidade, prepondera a articulação entre tráfico de 

drogas e de armas como matriz da economia clandestina que orienta a 

delinqüência como prática utilitária; 

1.2.2. o tráfico de drogas é alimentado pelo mercado que lhe é cativo e está 

envolvido com a dinâmica dos homicídios dolosos e de alguns outros delitos, 

como roubos, furtos, seqüestros e latrocínios; 

1.2.3. o tráfico de drogas financia as armas e, apropriando-se delas, 

potencializa seus efeitos destrutivos, direta e indiretamente: pelo uso imediato 

nas disputas territoriais e impulsionando o desenvolvimento de várias outras 

formas de criminalidade e violência; (Biscaia et al., 2002, p. 11) 

 

 Na visão do governo, assim, o mercado de drogas estaria marcado por uma verdadeira 

catástrofe, uma “teia empresarial cruel, que lança seus tentáculos em todos os escaninhos da 

vida social e no próprio Estado” (Biscaia et al., 2020, p. 20-21), descrita também como “ampla 

rede empresarial e criminosa, sofisticada, capilarmente infiltrada no aparelho do Estado, em 

locais estratégicos das cidades, nas rotas de transporte, ensejando o crescimento de uma 

sofisticada estrutura de comando e de equipamentos” (Biscaia et al., 2020, p. 21). Essa figura 

de caráter quase demoníaco, assim, estaria aliciando e cooptando jovens “vulneráveis”, “sem 

perspectivas numa sociedade apática” (Biscaia et al., 2020, p. 21), de modo que o Estado teria 

que “disputar menino a menino com o tráfico” (Biscaia et al., 2020, p. 12). A partir desse 

diagnóstico, o texto assentava a posição de que “as medidas repressivas deve[ria]m priorizar o 

combate às organizações criminosas” (Biscaia et al., 2002, p. 20). 

 Nesse sentido, ao tratar da “problemática das drogas” (Biscaia et al., 2002, p. 19-20), o 

Projeto utilizava a existência de práticas violentas nos mercados ilegais – geradas pela própria 

política de proibição – para escamotear, de pronto, qualquer discussão sobre a 

descriminalização de substâncias proscritas. Apesar de dizer que traria uma visão não 

“simplificadora e estigmatizadora” (Biscaia et al., 2002, p. 20), o texto marcava a diferenciação 

evidentemente maniqueísta entre traficantes – que deveriam ser tratados como criminosos e, 

assim, combatidos – e “usuários”, que seriam vítimas dos primeiros e, com isso, deveriam 

receber os “tratamentos adequados” (Biscaia et al., 2002, p. 20) do Estado. Esse discurso de 

combate, mais uma vez, sustentava-se na ideia de que a repressão policial e a punição poderiam 

cumprir efeitos de proteção aos direitos humanos e auxiliar na consolidação democrática do 

país. A construção constante de inimigos a serem combatidos, assim, buscava justificativa na 
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ideia de que a repressão estatal seria – em (mais) um verdadeiro contrassenso – “um ato de 

defesa da vida e de afirmação dos direitos civis” (Biscaia et al., 2020, p. 29). Assim, o texto, 

nesse complexo emaranhado, por mais de uma vez criticava as visões herdadas da ditadura que 

“entendiam o cidadão como potencial inimigo interno” (Biscaia et al., 2020, p. 31), mas insistia 

no discurso de que a polícia deveria atuar para que fossem “desalojados os bandidos armados e 

liberada a área para o pleno exercício da liberdade e dos direitos civis” (Biscaia et al., 2020, p. 

39). 

 Ao entrelaçar essas lógicas, portanto, o documento traz uma proposta governamental 

que procurava, precisamente, conjugar as duas faces dos “dispositivos de exceção” (Telles e 

Hirata, 2007) para a administração das populações: gestão da pobreza e repressão. O caráter 

gerencial-administrativo, típico de uma governamentalidade neoliberal, dessas propostas é 

ainda mais evidenciado pelo terceiro eixo que permeia o documento: as medidas de 

fortalecimento das polícias, por meio reformas pretensamente “modernizantes”. Por meio de 

um linguajar típico da administração empresarial, o documento enfocava uma série de medidas 

para a construção de um “gerenciamento moderno e racional das instituições policiais” (Biscaia 

et al., 2020, p. 28), voltadas a tornar o trabalho repressivo mais eficiente e eficaz, e, com isso, 

alcançar uma “redução nas taxas de criminalidade” (Biscaia et al., 2020: 28) e de impunidade. 

Afinal, segundo o Plano governamental, “nenhuma causa [seria] mais poderosa, na geração do 

ambiente propício à prática criminosa, do que a impunidade” (Biscaia et al., 2020, p. 28, grifos 

no original). 

 Dessa forma, foram apresentadas medidas voltadas à integração das agências de 

segurança – em especial por meio da proposição de criação do Sistema Único de Segurança 

Pública, o que seria efetivamente realizado em 2003; ao apoio ao uso de tecnologias de 

informação para controle das atividades; à formação profissional de policiais; à reformulação 

de técnicas de investigação; à implementação de modelos comunitários de policiamento; e à 

criação de Áreas Integradas de Segurança Pública, utilizadas para o estabelecimento de metas 

e para avaliações de desempenho. Não apenas o léxico econômico aparecia com bastante 

centralidade no documento, como também o texto faz referência expressa à implementação de 

um sistema como o CompStat, modelo de monitoramento desenvolvido no contexto da já 

mencionada política de “Tolerância Zero” em Nova Iorque sob a administração de Giuliani e 

Bratton, que se tratava de um “sistema informatizado de geoprocessamento dos dados criminais, 

articulado a modelo participativo e rigoroso de gestão, fundado na combinação entre 

planejamento coletivo e monitoramento permanente” (Biscaia et al., p. 50). 
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 A leitura do Projeto indica, de fato, linhas de continuidades entre as diretrizes político 

criminais das administrações de Cardoso e Lula. No entanto, como mostra Marques (2018) uma 

das primeiras reformas legislativas no campo penal apoiada pelo governo Lula evidencia ainda 

mais as aproximações em torno do paradigma de “guerra ao Crime Organizado”: a 

institucionalização e a nacionalização do Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) no 

cumprimento da pena. O projeto que deu origem à Lei nº 10.792, sancionada por Lula em 2003 

e apoiada explicitamente pelo então Ministro da Justiça Marcio Thomaz Bastos, havia sido 

apresentado ao Congresso Nacional como iniciativa do Poder Executivo em 2001 (ou seja, 

durante administração de FHC) e baseava-se na experiência do Estado de São Paulo, que, 

durante o governo de correligionários de Cardoso, havia adotado esse regime extremo de 

isolamento prisional com a “finalidade específica de combater o crime organizado nas prisões” 

(Furukawa, 2015). 

 De fato, conforme relata Nagashi Furukawa (2015), ex-Secretário de Administração 

Penitenciária de São Paulo e um dos idealizadores da política, a lei “mais do que inspirada [na 

experiência paulista] foi editada mediante uma proposta nossa [do Governo do Estado, à época 

chefiado por Geraldo Alckmin, do PSDB] ao Governo Federal”. Esse modelo, de acordo com 

o ex-Secretário, foi idealizado precisamente após as rebeliões de 2001, como uma pretensa 

ferramenta de combate às organizações que teriam sido responsáveis pelos levantes. Por meio 

da Resolução nº 26, de 04 de maio de 2001, o então secretário determinou que pessoas presas 

pudessem ser levadas “sem nenhuma burocracia” (Furukawa, 2015) – leia-se, também sem 

direito de defesa174 – para uma espécie de castigo extremamente longo e rigoroso. Utilizando 

velhos clichês punitivistas, Furukawa justificava a adoção desse mecanismo defendendo que a 

“sensação de impunidade e de falta de resposta do Estado estimulava (ou pelo menos não criava 

freios) várias situações absurdas de insubordinação, de formação de facções criminosas e de 

quadrilhas organizadas dentro dos presídios” (Furukawa, 2015). Endurecimento no 

cumprimento da pena e violações explícitas de direitos e garantias das pessoas presas eram, 

portanto, as respostas que o Estado oferecia para o problema que havia ajudado a construir. 

Para Godói (2017, p. 159), “a partir de então, distância, isolamento e segurança foram cada vez 

mais se tornando indiscerníveis na racionalidade de Estado”. 

 
174 Esse ponto, inclusive, tornou-se uma das principais críticas de Furukawa ao projeto aprovado como lei em 

2003. O texto legal, apesar de prever a possibilidade de aplicação cautelar do RDD, trouxe a exigência de 

apreciação judicial – e de manifestação defensiva – antes de autorizar a inclusão da pessoa presa nesse regime. 

Para Furukawa, contudo, garantir o direito de defesa seria uma “burocracia” que apenas atrapalharia o trabalho 

dos gestores prisionais. 
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 Em linhas gerais, essa modalidade de cumprimento de pena – que passou a fazer parte 

da Lei de Execuções Penais e ser aplicada em todo o país após a sanção da referida lei por Lula 

em 2003 – prevê que pessoas presas possam ser submetidas a um isolamento total por até dois 

anos175, com recolhimento em uma cela individual por vinte e duas horas ao dia, com apenas 

duas horas de banho de sol. Conforme previsto na Lei, esse regime de verdadeira tortura – física 

e psicológica – poderia ser imposto àqueles que tivessem cometido alguma falta grave que 

ocasionasse a “subversão da ordem ou disciplina internas”, bem como àqueles que 

“apresent[assem] alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da 

sociedade” ou ainda àqueles sobre os quais recaíssem “fundadas suspeitas de envolvimento ou 

participação, a qualquer título, em organizações criminosas, quadrilha ou bando”. Cumpre 

destacar, mais uma vez, como a lei apoia-se intencionalmente em descrições extremamente 

generalizantes, por meio de “termos vagos e genéricos” (Carvalho e Freire, 2005, p. 8) que 

permitem um alto grau de discricionariedade – e, portanto, seletividade – na aplicação dessas 

medidas de terror. A partir da costumaz justificativa de que essa seria forma adequada de poder 

enquadrar as chamadas “lideranças do crime organizado” (Furukawa, 2015), empregou-se uma 

técnica legislativa que, no campo da execução penal, “serviu historicamente para o uso 

arbitrário dos poderes pelos agentes prisionais, os quais utiliza(va)m-se da imprecisão 

terminológica para adjetivar condutas banais de presos incômodos” (Carvalho e Freire, 2005, 

p. 21). 

 Ao prever esse isolamento completo – geralmente cumprido em celas minúsculas, 

escuras e com péssimas condições de higiene (Carvalho e Freire, 2005) – a Lei nº 10.792/03 

representou um passo significativo para a adoção, no Brasil, do modelo de “penitenciária 

depósito” [warehouse like] descrito por Simon (2007) que promete a promoção de segurança 

por meio do afastamento completo de pessoas identificadas como “perigosas”. Nas palavras de 

Carvalho e Freire (2005, p. 24), “coerente com a tendência contemporânea de conferir sentido 

inabilitador à pena de prisão, o RDD surge como técnica penitenciária eficaz que visa ao mesmo 

tempo conter e eliminar os sujeitos indesejáveis”. Nos esforços de continuar a “guerra ao Crime 

Organizado” e lidar com o falso cenário de catástrofe, uma das primeiras medidas do governo 

Lula foi, portanto, a “aposta na aniquilação dos condenados da sua condição de seres humanos” 

(Carvalho e Freire, 2005, p. 24). 

 
175 No momento de publicação da Lei 10.792/03, esse prazo era de trezentos e sessenta dias. Em 2019, a Lei nº 

13.964, que fez parte do chamado “Pacote Anticrime”, aumentou o prazo para dois anos. 
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 A nacionalização do RDD, assim, representou um dos passos iniciais do governo Lula 

no aprofundamento desse paradigma de combate, que continuou ganhando força nos anos 

seguintes. Na Mensagem enviada ao Congresso Nacional em 2004 (Lula da Silva, 2004a, p. 

115) – não por acaso, em sessão do texto sobre “Cidadania e inclusão social” – Lula ressaltou 

como o “combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, ao contrabando de armas e 

drogas” era um dos esforços centrais do governo, o que significava demonstrar “respeito aos 

cidadãos e à sociedade reforçando a crença nas instituições democráticas” (p. 115). Assim, o 

Governo Federal apontava, novamente, para um fortalecimento das instituições repressivas e 

para a expansão carcerária, tomando como justificativa a suposta sensação de medo da 

população. O objetivo, portanto, era “reverter o sentimento de insegurança da população e 

desmistificar a crença na impunidade de grupos criminosos” (p. 183), assim como, mais uma 

vez, o “estabelecimento da percepção de que a impunidade não será tolerada neste Governo” 

(p. 220). 

 A regulamentação do RDD, contudo, não foi a única medida de extrema violenta que 

evidenciava os elos entre as políticas criminais de FHC e Lula no pretenso “combate ao Crime 

Organizado”. Em 2004, Lula assinou o Decreto 5.144/04, que regulamentava as alterações 

realizadas ao longo do governo FHC (e por iniciativa do Executivo) ao Código Brasileiro de 

Aeronáutica (Lei 7.565/86). Em conjunto, essas duas alterações permitiram as Forças 

brasileiras abaterem aeronaves “hostis ou suspeitas de tráfico de substâncias entorpecentes e 

drogas afins”, consideradas “ameaça[s] à segurança pública”. A medida, que fere frontalmente 

princípios estabelecidos na Constituição de 1988176, foi amplamente defendida como uma 

medida dura, porém necessária nesse contexto interminável de guerra. Para Lula (2004b), a 

possibilidade de destruir aeronaves potencialmente suspeitas garantiria a “efetiva soberania 

nacional sobre o espaço aéreo brasileiro, reforçando a capacidade do nosso país enfrentar o 

narcotráfico e o crime organizado” (p. 2). 

 Como apontado no Projeto e em diversos discursos de Lula, grande parte da aposta 

dessa guerra era, principalmente, em uma repressão “moderna”, “integrada” e “eficiente”, 

voltada aos supostos “verdadeiro[s] culpado[s] pelo narcotráfico” (Lula da Silva, 2003a, p. 5) 

– os (supostos) “chefes” das organizações. Mais uma vez, portanto, parte do objetivo declarado 

era “pegar os peixes grandes deste país, em águas profundas” (Lula da Silva, 2003b, p. 10). No 

entanto, a indicar que essa visão em nada rompia com as bases tradicionais do punitivismo, 

 
176 Como a presunção de inocência e a vedação da pena de morte, uma vez que o abate de uma aeronave significa, 

invariavelmente, o assassinato de quem encontra-se a bordo. 
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nesse mesmo discurso em que fala de pegar os “tubarões”, Lula ressalta que esse “compromisso 

da Nação de combater o crime organizado” envolvia 

mudar o ritmo da nossa atuação (...), porque nós não vamos permitir que as 

pessoas honestas deste país fiquem com medo de sair à rua à noite, enquanto 

os bandidos perambulam às sete da manhã, assaltando pessoas honestas que 

vão trabalhar. Nós vamos ter que ser duros para que possamos dar às pessoas 

honestas o direito de ir e vir (Lula da Silva, 2003b, p. 11, grifou-se). 

 

 A partir dessas bases, com o objetivo de colocar em prática essa ideia de “parceria” para 

ser “duro contra o crime”, a primeira administração de Lula ficou marcada por outras duas 

medidas que procuravam aliar eficiência, integração e repressão: o estabelecimento do Sistema 

Único de Segurança Pública (SUSP), em 2003, e a criação da Força Nacional de Segurança 

Pública (FNSP), em 2004. As duas medidas tinham o objetivo de, nas palavras de Lula, 

implementar uma “boa política de tentar unificar vários procedimentos, para que sejamos mais 

eficazes na prisão das pessoas que cometem crimes” (Lula da Silva, 2004a, p. 21). 

 Em 2003, portanto, sob a coordenadoria da SENASP, vinculada ao Ministério da 

Justiça, o governo Lula iniciou a implantação do Sistema Único de Segurança Público (SUSP) 

que, de acordo com Relatório de Atividades divulgado pelo Ministério da Justiça incluiu as 

seguintes ações: 

• Modernização Organizacional das Instituições do Sistema de Segurança 

Pública (Implantação da Segurança Cidadã); 

• Sistema Integrado de Formação e Valorização Profissional; 

• Implantação e Modernização de Estruturas Físicas de Unidades Funcionais de 

Segurança Pública; 

• Implantação de Projetos de Prevenção da Violência; 

• Implantação do Sistema Nacional de Gestão do Conhecimento e de Infor-

mações Criminais;  

• Reaparelhamento e Modernização dos Órgãos de Segurança; 

• Intensificação da Repressão Qualificada. (Brasil, 2007a, p. 35) 

 

 De fato, como os relatórios divulgados pelo Ministério da Justiça ressaltam (Brasil, 

2005, 2007), as bases para a atuação do SUSP eram aquelas descritas no Projeto Segurança 

Pública para o Brasil. Ou seja, o programa do governo federal assentava-se em uma mescla de 

discursos neoliberais de gestão empresarial e monitoramento de riscos177; discursos de proteção 

 
177 De acordo com o Relatório, as ações deveriam seguir os “seguintes princípios de gestão: o diagnóstico das 

dinâmicas criminais e dos fatores de risco local e geral – sensível às variações ditadas pelas circunstâncias e 

conjunturas; a elaboração de um plano de ação capaz de formular uma agenda, identificar prioridades e recursos e 

estipular metas; a avaliação de resultados e processos e, ainda, o monitoramento que consiste na correção de rumos 

ditada pela constatação dos erros” (Brasil, 2005, p. 8). 
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de direitos humanas e cidadania, e discursos de incremento à repressão (Brasil, 2005, p. 27; 

2007, p. 41). 

 Assim, partir das noções de uma “segurança cidadã”, buscava-se estabelecer um sistema 

que permitisse uma maior integração entre união, estados e municípios no desenvolvimento de 

políticas de segurança pública. Com isso, o programa procurava centralizar políticas de 

modernização e fortalecimento das instituições de segurança, medidas de formação e 

capacitação profissional, assim como coordenar (e intensificar) medidas repressivas. Ao falar 

do SUSP em 2006, Lula ressaltou que “a partir de 2003, todos os estados e o Distrito Federal 

aderiram ao Sistema Único de Segurança Pública (Susp), assumindo com a União o 

compromisso de atuarem de forma integrada para reduzir a violência e combater o crime 

organizado” (Lula da Silva, 2006a, p. 6, grifou-se). 

 Para Luiz Eduardo Soares (2007) – primeiro Secretário Nacional de Segurança Pública 

indicado por Lula – uma das “contribuições mais significativas para a segurança pública, na 

esfera da União” teria sido, precisamente “esforços envidados pela Senasp em favor da 

qualificação policial, com cursos à distância e presenciais” (p. 91). Nesse sentido, destaca-se a 

criação da Rede de Educação a Distância para Segurança Pública, organizada pela SENASP. 

Foram implantados, assim, 60 tele-centros por todo o Brasil, para serem gravadas as aulas 

voltadas a “informar, formar, atualizar e especializar gratuitamente os operadores de Segurança 

Pública do Brasil” (Brasil, 2007a, p. 81). Esses cursos, contudo, pouco alteraram os padrões de 

violência das forças policiais brasileiras178. 

 Conforme os relatórios divulgados (Brasil, 2005, 2007), a principal política do governo 

com o objetivo de desenvolver uma “repressão qualificada” foi a criação, em 2004, da Força 

Nacional de Segurança Pública – que se tornou um dos mais notáveis instrumentos 

governamentais para travar sua “guerra ao Crime Organizado”. Estabelecida por meio do 

Decreto Presidencial nº 5.289, a Força Nacional é um órgão militarizado, composto por 

“integrantes das polícias federais e órgãos de segurança pública dos estados que tenham aderido 

ao programa”, voltado a atuação em casos de emergência, para a “preservação da ordem pública 

e da incolumidade das pessoas e do patrimônio”. O órgão foi concebido como um “programa 

 
178 Além disso, em nota digna de menção, a SENASP apresentou como uma das formas de qualificação do 

profissional de Segurança Pública o oferecimento, nos anos de 2004, 2005 e 2006, em parceria com a Universidade 

de São Paulo e a Embaixada dos Estados Unidos, um curso intitulado Redução da Oferta e da Demanda de Drogas. 

O curso, dessa forma, contou com o apoio direto do principal país central que exportou nossa política de Guerra 

às Drogas. Além disso, importante mencionar que as aulas foram ministradas apenas por professores da área de 

Medicina  e que o Programa traz em sua descrição que um dos objetivos do curso era “capacitar os referidos 

profissionais especializados na repressão ao tráfico ilícito de drogas” (Disponível em 

<https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterAtividade?cod_oferecimentoatv=18091>, acesso em 27 jul. 2021). 

https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterAtividade?cod_oferecimentoatv=18091
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de cooperação federativa”, de modo que sua atuação, coordenada pelo Ministério da Justiça, é 

vinculada à solicitação formal de algum dos estados membros da federação em casos 

considerados como crises de segurança pública. 

 De acordo com textos divulgados pelo Ministério da Justiça, a Força Nacional “foi 

inspirada no modelo da Organização das Nações Unidas (ONU) de intervenção para a paz” 

(Saiba, s. d.). Essa política representou, portanto, uma das primeiras experiências internas de 

utilização do modelo de pacificação militarizada179 e ocupação de territórios, característico do 

novo urbanismo militar (Graham, 2016). Esse mesmo modelo, anos mais tarde, foi a base 

também para a criação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) no Rio de Janeiro, marco 

significativo da política de “guerra ao Crime Organizado” e da governamentalidade neoliberal 

militarizada naquela cidade (Valente, 2016, p. 151-169). Vale notar, ainda que a criação da 

Força de Segurança Nacional ocorreu no mesmo ano da instauração da Missão das Nações 

Unidas para a Estabilização no Haiti (MINUSTAH), a “missão de paz” militar da ONU 

coordenada pelo Brasil – que seguia o mesmo modelo baseado na ideia de “pacificação”. A 

ocupação militar chefiada pelas Forças Armadas brasileiras – defendida à época pelo Governo 

Federal como uma intervenção visando garantir os direitos humanos (Lula da Silva, 2004c) – 

durou mais de dez anos e foi marcada por uma série de denúncias de estupros, assassinatos e 

massacres. O general Augusto Heleno, primeiro chefe da missão e que ganhou notoriedade por 

sua atuação, tornou-se um dos homens mais fortes do governo abertamente violento e repressivo 

de Jair Bolsonaro, a partir de 2019, no cargo de Ministro-chefe do Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República (GSI/PR)180. 

 A indicar ainda mais os evidentes contornos do caráter de militarização urbana 

representado pela criação da Força Nacional de Segurança Pública, cumpre notar que, de acordo 

com o relatório do Ministério da Justiça (Brasil, 2007a, p. 80-81), os principais gastos no 

primeiro governo Lula (2003-2006) com esse programa foram relativos, precisamente, à 

compra de fuzis, verdadeiras armas de guerra. Ao lado disso, destacam-se os gastos com outros 

equipamentos militares típicos da figura do “policial soldado” (Balko, 2013), como escudos 

balísticos, bastões retráteis, capacetes e outros “equipamentos anti-tumulto” e para “controle de 

distúrbios civis”, como consta nas próprias palavras do relatório (Brasil, 2007a, p. 81). 

 
179 Para críticas específicas sobre a noção de pacificação e sua aplicação constante no histórico de controle social 

violento contra populações marginalizadas no Brasil, cf. Valente, 2016. Mais considerações sobre esse projeto 

serão traçadas no item 5.4, devido ao apoio de Lula, em seu segundo mandato, a essa política implementada pelo 

Governo do estado do Rio de Janeiro. 
180 Além de Heleno, diversos outros militares que atuaram na ocupação do Haiti ganharam cargos de destaque no 

governo Bolsonaro, como Tarcísio Gomes de Freitas, Fernando Azevedo e Silva, Carlos Alberto dos santos Cruz 

e Edson Leal Pujol. 
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Acionada, por diversas vezes, com o objetivo de auxiliar no “combate ao Crime Organizado”, 

a atuação da Força Nacional foi marcada, constantemente, por uma série de denúncias de abusos 

e casos de violência e tortura, em especial em suas atuações dentro de unidades prisionais181. 

 Dentro das chaves de “integração”, “modernização” e “expansão” do sistema de justiça 

criminal, o governo Lula teve papel central, também, na construção do Sistema Penitenciário 

Federal. Inspiradas nas Supermax estadunidenses – o ápice do modelo de “prisão depósito” 

descrito por Simon (2007, 2014) e um verdadeiro “produto hiperbólico e a expressão icônica 

da voraz transformação do Estado penal (...) e das contradições da penalidade neoliberal” 

(Wacquant, 2013, p. 275) – as prisões federais tinham (e têm até hoje) como objetivo explícito 

isolar de qualquer convívio as chamadas “lideranças” do Crime Organizado, para, 

supostamente, desarticular tais grupos. Exatamente como descrevera Simon (2007) em sua 

análise crítica do modelo dos EUA, a promessa aqui no Brasil era “oferecer condições de maior 

segurança à sociedade civil” (Lula da Silva, 2004a, p. 185) pelo simples afastamento e pela 

vigilância constante daquelas pessoas presas consideradas de alto risco ou de “maior 

periculosidade” (Lula da Silva, 2004a, p. 185)182. 

 Previsto em um dispositivo da Lei de Execução Penal de 1984, o Sistema foi 

efetivamente inaugurado em 2006, com a construção da Penitenciária Federal de Catanduvas, 

no Paraná. Posteriormente, ainda durante a administração de Lula, o tema foi regulamentado 

pela Lei nº. 11.671/08, e pelos Decretos nos. 6.049/07 e 6.877/09. Durante o segundo governo 

de Lula, outras três penitenciárias federais foram inauguradas, em Campo Grande (MS) Porto 

Velho (RO) e Mossoró (RN)183. De acordo com o balanço de governo divulgado pela 

Presidência da República em 2010 (Brasil, 2010), essa medida fez parte de um amplo 

investimento – de mais de R$1,2 bilhões de reais – na expansão do sistema penitenciário e na 

 
181 Ainda que mais estudos específicos sejam necessários, cumpre notar que, ainda no primeiro governo Lula, foi 

identificado um dos casos mais notórios de abusos. Em 2006, foram constatadas uma série de casos de tortura 

praticados contra mais de setenta pessoas presas na Casa de Custódia de Vianna, no Espírito Santo, após a Força 

Nacional de Segurança Pública ser acionada com o objetivo de conter rebeliões ocorridas no presídio. A indicar a 

continuidade dessas práticas que misturam repressão e misoginia, em 2019, foram relatadas uma série de torturas 

físicas e psicológicas contra detentas no Centro de Reeducação Feminino de Ananindeua, no Pará (Folha de São 

Paulo, 2007, 2019). 
182 Esses objetivos permanecem como a orientação do Sistema Penitenciário Federal até os dias de hoje. Conforme 

dispõe a Portaria nº 103 do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), o Sistema Penitenciário tem como 

missão “combater o crime organizado, isolando suas lideranças e presos de alta periculosidade, por meio de um 

rigoroso e eficaz regime de execução penal, salvaguardando a legalidade e contribuindo para a ordem e a segurança 

da sociedade”. 
183 Esse regime de isolamento e exceção ganhou novos contornos a partir de 2019, com a aprovação do já 

mencionado “Pacote Anticrime”, idealizado por Sérgio Moro enquanto era ministro de Jair Bolsonaro. Com a 

aprovação da lei, o tempo de permanência nesse regime foi ampliado, e o cumprimento da sanção passou a ser 

semelhante ao modelo de tortura existente no RDD, com isolamento total e banho de sol de apenas duas horas por 

dia, sem contar em uma vigilância constante de todas suas comunicações, incluindo com advogados. 
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“geração de vagas”. Ao lado dessas quatro prisões, o governo também financiou a “construção 

de 97 estabelecimentos penais, ampliação de 14 outros e a reforma de 23, em todo o Brasil” 

(Brasil, 2010, p. 204). 

 Para além das políticas de integração, modernização, expansão e militarização da 

segurança pública realizadas através do SUSP e da Força Nacional, o primeiro governo Lula 

também apoiou algumas medidas legislativas que podem ser compreendidas como parte dessa 

política de “guerra ao Crime Organizado” que aliava discursos de proteção aos direitos 

humanos com repressão. Especificamente, o governo Lula apoiou projetos referentes aos dois 

temas que constantemente associava às chamadas “grandes organizações criminosas”: armas e 

drogas (Lula da Silva, 2002b, 2006b). Assim, em 2003, sancionou a Lei nº 10.826, conhecida 

como Estatuto do desarmamento; e, em 2006, sancionou a Lei nº 11.343, a Lei de drogas. 

Ambos os diplomas legais – que foram amplamente divulgados como políticas do Executivo 

Federal – contavam com uma estrutura semelhante: de um lado, criaram ou modificaram um 

sistema de controle referente ao seu objeto (o Sistema Nacional de Armas – SINARM; e o 

Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD184) e, por outro, estabeleceram 

criminalizações. Apesar desses pontos de contato, como será apresentado, essas duas leis 

encaixam-se de formas distintas nas discussões trazidas no presente trabalho. 

 Um controle mais rigoroso sobre as armas de fogo era uma política prometida por Lula 

desde a campanha eleitoral em 2002. Assim, no primeiro ano de seu mandato, “com base nas 

premissas do Plano Nacional de Segurança Pública, o Ministério da Justiça participou 

ativamente da consolidação dos projetos de lei que tramitavam no Congresso Nacional e 

resultaram no Estatuto do Desarmamento” (Lula da Silva, 2005b). Após a tramitação acelerada 

nas instâncias do Poder Legislativo, o Estatuto foi sancionado em dezembro de 2003 e foi 

acompanhado por uma intensa campanha de recolhimento de armas de fogo realizada ao longo 

dos anos de 2004 e 2005. 

 A proposta apoiada por Lula, como indicado em seu projeto, partia do correto e trágico 

diagnóstico de que a ampla circulação de armas de fogo tinha relações com a crescente taxa de 

homicídios verificadas nas grandes cidades do país (Biscaia et al., 2002). A nova 

 
184 A Lei de 2006, assim, reformulou o órgão que havia sido criado no governo FHC e deu-lhe um novo nome. A 

expressão “antidrogas” foi substituída por “políticas públicas sobre drogas” (nesse sentido, cf. Benitez, 2018, p. 

271-272). Como será visto, contudo, apesar da mudança, a orientação governamental permaneceu sendo o combate 

– pela prevenção ao uso e pela repressão ao comércio – às substâncias classificadas como drogas ilícitas. Ao lado 

disso, assim como no governo de Cardoso, a chefia da SENAD, agora “Secretaria Nacional de Políticas Sobre 

Drogas”, ficou, ao longo de todo o governo Lula, com um militar, o general Paulo Uchôa, que havia assumido o 

cargo no final de 2001. 
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regulamentação, assim, fazia parte de um projeto amplo de tentativa de redução desse quadro. 

Para Lula, dentro dos diagnósticos de seu governo para o campo da segurança, essa medida 

seria também uma forma de contribuir com o combate ao chamado “Crime Organizado”. Em 

suas palavras, as novas restrições teriam como alguns de seus objetivos “interromper as fontes 

de abastecimento do crime organizado” e “fechar o cerco em torno das quadrilhas organizadas 

que atuam na receptação de armamento ilegal e abastecem a delinqüência (sic) comum” (Lula 

da Silva, 2003c, p. 4). 

 Apesar de tratar-se, em parte, de uma medida de expansão penal, o Estatuto do 

Desarmamento pode ser considerada uma política efetiva de redução da violência, que 

apresentou bons – porém tímidos – resultados nos anos subsequentes (Cerqueira, 2014). Ainda 

que mais pesquisas sejam necessárias sobre o tema, os dados disponíveis indicam que essa 

redução não deve ser atribuída à criação de novos tipos penais ou ao aumento de penas 

cominadas185. Em realidade, pode ser atribuída por sua parte não penal de aumento do controle 

administrativo sobre a circulação e o comércio de armas de fogo, bem como pela intensa 

campanha organizada pelo Governo Federal de recolhimento de tais objetos, que foi realizada 

em conjunto com diversas outras campanhas de conscientização. De acordo com relatório 

divulgado pela Oscip Viva Comunidade (2010), por exemplo, o número de armas recolhidas na 

campanha realizada entre os anos de 2004 e 2005 foi quase cinco vezes maior do que a média 

anual de armas apreendidas no mesmo período186. Além disso, como aponta Neri (2013), em 

pesquisa realizada a partir da Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE, apontou uma queda 

de 40,6% na compra de armas por pessoa nos seis anos seguintes à aprovação do Estatuto, em 

relação ao mesmo período anterior. 

A segunda medida legislativa aprovada no período que merece destaque é a Lei de 

Drogas de 2006, um dos mais notáveis exemplos do paradigma de “guerra ao Crime 

Organizado” apresentado ao longo deste trabalho. Essa lei – que à época foi comemorada pelo 

Governo Federal e por diversos setores progressistas da população como uma espécie de avanço 

na política de drogas – apresenta uma síntese do fenômeno descrito: por um lado, ela trouxe a 

extinção da pena de prisão para o crime de porte para uso pessoal de drogas. No entanto, ao 

lado disso, ela trouxe significativos incrementos punitivos para os casos de comércio dessas 

 
185 Nesse ponto, cumpre notar, também, que a legislação aprovada em 2003 não previa penas consideradas altas 

no ordenamento jurídico brasileiro, nem se utilizava de descrições de condutas excessivamente genéricas. 
186 De acordo com o relatório (Viva Comunidade, 2010, p. 14-16), foram recolhidas 459.855 armas no período de 

pouco mais de um ano (entre junho de 2004 e outubro de 2005). A média anual de armas apreendidas no período, 

contudo, era de 100.397. 
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substâncias – defendidos como medidas para frear o “incremento do narcotráfico” (Brasil, 

2006a). A “ideologia da diferenciação” que havia se tornado política oficial de Estado no 

governo de Fernando Henrique Cardoso com a PNAD de 2002, tornou-se também a base da 

legislação sobre o tema no país. Por meio da criação constante dessa “diferença”, abriu-se as 

portas para uma ampliação ainda maior da repressão no país. 

Como argumenta Campos (2019, p. 78-79), esse “dispositivo pela metade” pode ser 

compreendido como a união de dois discursos principais: de um lado, um discurso “moderado” 

– ou, reformista, em linha com o delineado até aqui –, de caráter médico e social, voltado para 

os chamados “usuários de drogas”, que passaram a ser tratados como “doentes”, passíveis de 

receberem penas educativas e de tratamento. Por outro, um discurso “severo” – ou, repressivo 

–, punitivo e criminalizador, voltado aos comerciantes de drogas, que passaram a ser tratados 

como “criminosos organizados” (Campos, 2019, p. 79) e passíveis de longas sentenças de 

reclusão. Esse caráter aparentemente dúbio da legislação evidencia, mais uma vez, como a 

imbricação entre discursos reformistas e repressivos contribuiu para a construção do paradigma 

de “guerra ao Crime Organizado” no Brasil. Ambas as dimensões do texto legal, ainda que com 

intensidades distintas, mantinham e reforçavam os paradigmas proibicionistas (Rodrigues, 

2012a; Campos, 2019, p. 39)187. Isso fica evidente com a leitura do art. 2º do texto final da Lei 

nº. 11.343/06, que define taxativamente que “ficam proibidas, em todo o território nacional, as 

drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos 

quais possam ser extraídas ou produzidas drogas”. Ou seja, é importante notar que mesmo em 

sua “dimensão médico social”, a Lei manteve a proibição, manteve a estigmatização sobre as 

pessoas que fazem uso de drogas, assim como manteve a criminalização do porte para uso 

pessoal e o acionamento do sistema de justiça criminal como forma de lidar com a questão, 

ainda que com sanções distintas da prisão. O deputado Paulo Pimenta, do PT-RS, relator do 

Projeto na Câmara dos Deputados a partir de 2003 e um dos atores políticos centrais na 

elaboração da norma (Campos, 2019, p. 163), por exemplo, fez questão de ressaltar por diversas 

vezes ao longo da tramitação do projeto, que “é preciso que fique bem claro que não estamos 

descriminalizando o uso de qualquer droga” (Pimenta, 2004).  

 
187 Nesse sentido, são precisas as críticas de Rodrigues (2012a) sobre as limitações das visões médicas (incluindo, 

aqui, os paradigmas da “redução de danos” e da “prevenção”, que informaram u parte significativa da dimensão 

médica da Lei de 2006) sobre o tema das drogas. Tais visões carregam uma forte carga estigmatizante, e apostam 

em uma ideia de necessidade constante de “redução” (e, em última instância no consumo de drogas, não em uma 

convivência efetivamente democrática e livre em relação às escolhas individuais. Nesse sentido, ademais, Campos 

(2019, p. 39) destaca que “observa-se por meio dos debates que o entendimento dos parlamentares era de que a 

descriminalização do uso/porte de drogas não era um objetivo a ser atingido naquele momento histórico da 

tramitação (2002 a 2006), mas sim o “fim” da pena de prisão para o uso de drogas”. 
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Dessa forma, é central compreender que essas duas dimensões da lei estavam, em 

realidade, interconectadas e não contrapostas – mais uma vez, como duas facetas de uma mesma 

moeda penal neoliberal, que constantemente combina repressão, racionalidade econômica, 

gestão das populações e uma visão esvaziada de direitos humanos. Como bem aponta Campos 

(2019), esse dispositivo 

emergiu como parte de uma política criminal mais ampla que coaduna 

mecanismos de severa punição para os criminosos em coexistência com 

mecanismos preventivos e situacionais para o uso de drogas que intervém 

como uma tecnologia de poder investida de forte racionalidade econômica, 

pois calcula os interesses de gestão dos riscos e danos associados, neste último 

caso, ao uso de drogas e à sua prevenção (Campos, 2019, p. 85). 

 

Ou seja, o objetivo declarado do legislador de “acabar com a indistinção entre usuários 

e traficantes” (Campos, 2019, p. 54) – e, com isso, oferecer tratamentos médicos e educacionais 

aos identificados como “usuários” – era, precisamente, uma forma de possibilitar também 

“punir mais duramente os traficantes” (p. 54).  

Exatamente por insistir nas premissas da proibição e no paradigma de combate, o 

resultado prático dessa legislação foi, na metáfora de Campos (2019, p. 19), um “copo cheio de 

prisão-proibição”. Como será explorado adiante, essa Lei tornou-se o maior instrumento legal 

de impulsão do encarceramento em massa no país e um verdadeiro motor da criminalização 

massiva contra a população pobre e negra do país. Antes de analisar de forma mais detida os 

dispositivos e os resultados práticos da Lei de Drogas, contudo, são necessárias algumas breves 

apresentações de como seu processo de tramitação sintetiza de forma precisa parte significativa 

dos argumentos delineados até aqui188. Nesse ponto, pretende-se mostrar, também, o papel 

decisivo do Governo Federal encabeçado pelo PT na aprovação dessa medida. 

O projeto que se tornou a Lei nº 11.343/06 foi apresentado pela Comissão Parlamentar 

Mista Especial de Segurança Pública em 2002189, como um dos desdobramentos da já discutida 

CPI do Narcotráfico instalada em 1999. No contexto de “pânico moral” (Cohen, 2011) e 

catastrofismo securitário que marcou a virada do século no Brasil, o objetivo da Comissão era, 

entre outros, determinar “punições mais rigorosas para crimes de grande potencial ofensivo, 

tráfico de armas, narcotráfico e crime organizado” (Comissão Parlamentar Mista Especial de 

Segurança Pública [CPMESP], 2002 apud Campos, 2019, p. 43). De fato, desde o projeto inicial 

 
188 Serão destacados, portanto, apenas alguns pontos centrais desse processo. Para uma análise completa, cf. 

Campos, 2019, p. 23-81. 
189 Trata-se do Projeto de Lei do Senado (PLS) nº 115/2002. No processo de tramitação, foram apensados a ele os 

Projetos de Lei nºs 7.134/2002 e 6.108/2002 – este último, de autoria do Executivo, ainda na gestão de FHC. 
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encaminhado em 2002, enfocar a repressão ao comércio de substâncias psicoativas e aos grupos 

ligados a esse comércio era uma das finalidades centrais da proposta legislativa. 

Em linha com os discursos dominantes sobre o tema no período, a justificativa do 

Projeto de Lei apresentado pela Comissão ressaltava que esses incrementos repressivos estavam 

relacionados a uma suposta tentativa de “atualização do tratamento legal dispensado a tais 

questões” (CPMESP, 2002 apud Campos, 2019, p. 44), para lidar com o aventado “caráter 

crescentemente empresarial da atividade ilícita que tem por objeto as referidas substâncias e 

produtos” (CPMESP, 2002 apud Campos, 2019, p. 44). Em outras palavras, “quanto ao tráfico, 

portanto, o objetivo era agravar a pena tendo por objeto, dentre outros agravantes, a 

preocupação com grupos criminais” (Campos, 2019, p. 65). Essa concepção permaneceu como 

um ponto central em praticamente todas as discussões que se desdobraram nos quase quatro 

anos entre a apresentação do PL e a sanção da lei. Esse viés fica evidente, por exemplo, na 

defesa do então Senador Sérgio Cabral das medidas mais duras de retirada de direitos de 

acusados. Para Cabral, os desrespeitos às garantias fundamentais em conjunto com novas 

formas de investigação seriam instrumentos adequados para o “combate ao crime organizado” 

(2004 apud Campos, 2019, p. 66), uma vez que o país estaria em um “atual clima de verdadeira 

guerra contra o tráfico” (2004 apud Campos, 2019, p. 66). 

Essa mesma preocupação apareceu, de forma bastante enfática, nas posições de 

parlamentares do PT no debate. Além do já mencionado Deputado Federal Paulo Pimenta (PT-

RS), outro forte defensor desse endurecimento punitivo foi Antônio Carlos Biscaia (PT-RJ), 

um dos autores do Plano Nacional de Segurança Pública e que, posteriormente, ocuparia o cargo 

de Secretário Nacional de Segurança Pública no segundo governo Lula. Para Pimenta, o 

objetivo do governo ao apoiar os dispositivos repressivos da lei era, precisamente, “garantir 

uma repressão mais eficiente ao tráfico de drogas”, de modo a atender “ao clamor da sociedade 

brasileira” (2004 apud Campos, 2019, p. 57). Assim, como explicitou o parlamentar (Pimenta, 

2006), o objetivo de “fechar o cerco ao crime organizado” era “uma das (...) principais 

preocupações” ao elaborar o texto final da lei. Exatamente para atender esses objetivos, Biscaia 

foi o responsável por apresentar o último substitutivo do projeto de lei – definido por Pimenta 

(2004) como “substitutivo do governo” –, que aumentou a pena mínima para o delito de tráfico 

de drogas de três para cinco anos. Pimenta, em relatório, defendeu o substitutivo de Biscaia, 

argumentando que seria “preciso haver instrumentos mais eficientes, mais eficazes, mais 

rigorosos para a ação do Estado no combate e na repressão (...) ao tráfico de drogas” (apud 

Campos, 2019, p. 67). 
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O texto final, portanto, refletiu de forma evidente essas premissas presentes ao longo da 

discussão do Projeto. Assim, como parte dessa formação híbrida da “guerra ao Crime 

Organizado”, a tímida dimensão “médico social” voltada aos rotulados como “usuários” abriu 

as portas para a escancarada dimensão repressiva direcionada aos tidos como “traficantes”. 

Mais uma vez, a legislação contou com uma série de dispositivos recorrentes de instrumentos 

jurídicos de combate da “penalidade neoliberal”, vendidos como uma suposta “modernização” 

do sistema: tipos penais intencionalmente abertos e abrangentes, endurecimento de penas, 

aumento dos mecanismos de vigilância e controle, assim como a retirada de garantias 

processuais. 

O aumento e endurecimento de penas fica evidente no delito de tráfico de drogas, mas 

também aparece em uma série de outros crimes considerados conexos a ele. Como já 

mencionado, a pena mínima foi aumentada para cinco anos de reclusão, e a pena máxima foi 

estendida para quinze anos. Em linha semelhante, como exemplo, o delito de “financiar ou 

custear” o tráfico – criado especificamente como uma medida voltado ao “combate ao Crime 

Organizado”, como defendido por Pimenta (2006) – teve como intervalo de penas cominado de 

oito a vinte anos. O crime de “associação para o tráfico”, por sua vez, teve como intervalo as 

penas de três a dez anos de reclusão. Ao lado disso, todos os delitos relacionados ao comércio 

de substâncias psicoativas tiveram suas penas de multa aumentadas em um patamar muito 

superior ao resto do ordenamento jurídico brasileiro. Para Pimenta (2006), o aumento das penas 

de multas tinha como objetivo “desestruturar as quadrilhas” e “tirar os recursos” dos grupos 

ligados a esses mercados. 

A retirada de garantia de acusados também foi marca central da nova Lei. Em seu artigo 

44, ela previa que os atos definidos como crime ligados ao comércio de drogas seriam 

“inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a 

conversão de suas penas em restritivas de direitos”. Ao lado disso, para os mesmos crimes, o 

artigo 59 da Lei previa que o réu não poderia “apelar sem recolher-se à prisão, salvo se for 

primário e de bons antecedentes, assim reconhecido na sentença condenatória”. Ainda, como já 

citado, a Lei institucionalizou medidas de confisco de bens, ampliando a lógica de achaque 

econômico estatal que havia sido institucionalizada a partir da Lei nº 9.804/99. Todos esses 

dispositivos, parte deles flagrantemente inconstitucionais – como, mais uma vez, 

posteriormente reconhecido pelo STF –, foram defendidos de forma enfática por parlamentares 

tanto da situação quanto da oposição, uma vez que caracterizariam uma legislação “moderna” 
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e adequada aos desafios de combate ao Crime Organizado (Campos, 2019; Pimenta, 2004, 

2007). 

Ademais, a Lei também teve como uma de suas características mais relevantes a 

utilização de tipos penais abrangentes e abertos, aumentando de forma significativa a 

discricionariedade dada a agentes do sistema de justiça criminal, em especial policiais, 

promotores e juízes. Apesar das reiteradas preocupações em criar uma distinção precisa entre 

“usuários” e “traficantes”, o texto legal aprovado falhou completamente em atingir essa 

finalidade, ao não estabelecer nenhum tipo de critério objetivo para caracterizar essa distinção. 

Como evidenciado por uma série de autores (Benitez, 2018; Boiteux e Lemgruber, 2014; 

Campos, 2019; Hart, 2021; Semer, 2019), a falta de parâmetros bem definidos impulsionou 

ainda mais os processos de construção do rótulo de “criminoso” – especificamente, de 

“traficante” – por uma seleção, realizada pelas autoridades, condicionada por raça e por classe. 

Nesse sentido, “o exame das ‘circunstâncias sociais e pessoais’190 é uma brecha para a 

rotulagem segundo critérios econômicos e sociorraciais, que tem levado jovens pobres, 

sobretudo negros (...) ao encarceramento por tráfico” (Boiteux e Lemgruber., 2014, p. 360). 

Mais ainda, a opção legislativa por elencar dezessete condutas distintas191 no artigo que se 

refere ao crime de tráfico de drogas contribuiu de forma significativa para facilitar o 

enquadramento seletivo por esse delito. Em especial, como mostra Semer (2019, p. 169-170), 

a inclusão de núcleos verbais típicos preparatórios (ou seja, não diretamente relacionados às 

ações de venda de substâncias proibidas) como “trazer consigo”, “guardar”, “ter em depósito” 

e “transportar” teve papel fundamental na intensificação do caráter seletivo dos processos por 

tráfico de drogas, uma vez que permite às autoridades enquadrarem como traficantes qualquer 

pessoa encontrada em posse dessas substâncias. Nesse sentido, conforme revelam os dados 

mobilizados por Semer (2019), quase 90% das sentenças condenatórias por tráfico estudadas 

pelo autor tinham como acusação um desses quatro núcleos típicos citados, enquanto apenas 

cerca de 10% tratavam de condutas efetivamente relacionadas a atividades comerciais (como 

“vender”, “expor à venda” e “adquirir”). 

Esse caráter nebuloso e abrangente das definições legais aparece em outras passagens 

da lei: o já mencionado crime de “associação para o tráfico” (previsto no artigo 35 da Lei de 

 
190 Um dos critérios para a distinção entre posse para uso pessoal e tráfico, conforme o art. 28 da Lei nº 11.343/06. 
191 “Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter 

em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, 

ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - 

reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa” 

(Lei nº. 11.343/06). 
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Drogas) também abriu a possibilidade para a perseguição seletiva de pessoas com qualquer tipo 

de relação – mesmo que não ligadas ao comércio ilegal de substâncias – com pessoas rotuladas 

como “traficantes”192. Da mesma forma, o crime de “financiar ou custear” atividades ligadas 

ao tráfico também não traz nenhum tipo de definição concreta de qual conduta pode ser 

considerada criminosa para os fins da lei; 

Em sentido semelhante, ainda, o texto legal define que “integrar organização criminosa” 

e “se dedicar a atividades criminosas” – mesmo que, mais uma vez, inexista qualquer definição 

clara do que se entende por isso – são critérios impeditivos para a redução da pena para casos 

de tráfico. Esse dispositivo, como mostra Semer (2019, p. 251-258), passou a ser utilizado pelo 

Judiciário para manter as penas altas nesses delitos (e, consequentemente, regimes severos de 

cumprimento), pelas mais variadas circunstâncias, como meras passagens policiais anteriores 

ou o fato de o crime ter sido cometido em concurso de agentes. 

Do encontro entre discursos reformistas e repressivos, essa “nova lei para combater o 

crime organizado” (Pimenta, 2007) tornou-se, em poucos anos, o principal instrumento legal 

de impulsão ao encarceramento em massa no país. Os índices que já cresciam de forma 

acentuada ao longo das duas décadas anteriores explodiram a partir de 2006, e o peso da Lei de 

Drogas é evidente nessa aceleração (Boiteux e Lemgruber, 2014; Campos, 2019; Rodrigues, 

2012a; Semer, 2019). De 2006, ano de promulgação da lei, a 2019, a população carcerária do 

país cresceu de forma contínua: de 401.236 pessoas para 755.274 (Brasil, 2006b, 2020a, 

2020b). Mais ainda, conforme indicam os dados oficiais, no ano em que a lei foi sancionada, as 

prisões por crimes relacionados a drogas representavam 14,6% do total no país193. Esse número 

 
192 Apenas como exemplo, cumpre citar o caso da absurda prisão do DJ Rennan da Penha em 2019. O renomado 

músico, conhecido por ser um dos idealizadores do “Baile da Gaiola”, no complexo da Penha no Rio de Janeiro, 

foi condenado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a uma pena de seis anos e oito meses de reclusão em 

regime fechado pelo suposto crime de “associação para o tráfico”, simplesmente por organizar bailes em favelas 

da cidade e por ter fotos em redes sociais com pessoas acusadas de estarem envolvidas com o mercado ilegal de 

drogas. Para o desembargador relator do caso, “a postagem em redes sociais de comentários sobre o tráfico de 

drogas, criticando a atuação policial e exibindo a imagem do apelado juntamente a outras pessoas supostamente 

envolvidas com a atividade criminosa é suficiente, junto com os depoimentos do Delegado, para demonstrar a 

participação do ora apelado no tráfico” (TJRJ, AC nº. 0233004-17.2015.8.19.0001, Rel. Des. Antônio Carlos 

Nascimento Amado). Apesar de ter sido solto, em 2020, após a mudança de entendimento do STF sobre a execução 

da pena de prisão após a condenação em segunda instância, o músico ainda aguarda uma decisão dos tribunais 

superiores sobre seu caso. 
193 Os dados oficiais disponibilizados sobre a população carcerária no país padecem de uma série de problemas 

metodológicos. De fato, como os próprios relatórios do INFOPEN reconhecem, nem todos os estabelecimentos 

têm a capacidade de informar por quais delitos as pessoas lá presas cumprem as penas. Desse modo, a porcentagem 

apresentada para o ano de 2006 leva em conta essa possível distorção. Para isso (seguindo os mesmos padrões 

utilizados nos relatórios mais recentes), realizou-se a seguinte conta para chegar ao dado de 14,6%: dividiu-se o 

número de prisões registradas por crimes ligados a drogas naquele ano (47.472) pelo total de incidências 

registradas naquele ponto específico do relatório (324.620), que foi respondido por cerca 75% dos 

estabelecimentos prisionais do país. A partir desse dado, pode-se aproximar que, do total de 401.236 de pessoas 

presas em 2006, 58.580 estavam presas por delitos de drogas. 
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apenas cresceu nos anos seguintes, de forma que atualmente, de acordo com os dados mais 

recentes194, correspondem a 29,2%195. De forma a ilustrar ainda mais esse impacto, cumpre 

notar que, no período, a população prisional total aumentou em 88% - ou seja, quase dobrou –, 

enquanto as prisões por crimes de drogas praticamente quadruplicaram196. Em sentido 

semelhante, a pesquisa de Campos (2019) com dados do judiciário paulista entre 2004 e 2009 

mostrou um “progressivo aumento na incriminação de traficantes, a cada ano após 2006, 

concomitante com a diminuição de usuários incriminados” (p. 19). 

Algumas dimensões desse brutal aumento, contudo, merecem um destaque especial. Em 

primeiro lugar, como já mencionado, essa criminalização desproporcional por tráfico se deu, 

sobretudo, contra a população jovem, pobre e negra do país. Em linha com a construção 

historicamente racista das políticas de drogas no Brasil (Duarte e Freitas, 2019), a abrangência 

subjetiva dada aos agentes do sistema de justiça criminal pelo texto legal contribuiu de forma 

acentuada para que a “distinção” entre usuários e traficantes passasse a se fundamentar ainda 

mais em critérios socioeconômicos e raciais. Conforme indicam diversas pesquisas sobre o 

tema, é gritante e absurda a sobrecriminalização de jovens negros e pobres rotulados como 

“traficantes”, em relação a jovens brancos e ricos, rotulados como “usuários” – inclusive em 

casos nos quais as demais circunstâncias do suposto delito são extremamente semelhantes197. 

Conforme mostra Maria Gorete Marques de Jesus (2011), a imensa maioria dos casos de prisão 

por tráfico de drogas no país são realizadas por meio de flagrantes policiais, nos quais a palavra 

do agente do Estado passa a valer como verdade às demais instâncias judiciais, em especial 

para juízes e promotores. Os acusados, assim, “representam uma parcela específica da 

 
194 Utilizam-se, aqui, os dados disponibilizados pelo INFOPEN de junho de 2019, uma vez que os dados 

disponibilizados para dezembro daquele ano contêm um evidente erro material que causa uma relevante distorção 

e faz a porcentagem de prisões por delitos de drogas aparecer em 20,7%. Segundo os relatórios divulgados, o 

estado do Maranhão, que tem 12.387 pessoas presos, registrou mais de 195.000 prisões por roubo, inflando de 

maneira equivocada o peso dessa tipificação no todo nacional e reduzindo de forma significativa as demais 

porcentagens. 
195 A porcentagem apresentada pelo próprio INFOPEN de 2019 já utiliza os mesmos padrões mencionados na nota 

anterior. Dessa forma, a porcentagem de prisões por drogas (29,2%) baseia-se na divisão do número de prisões 

registradas por esses delitos (193.309) pelo total registrado no item específico às informações criminais (661.147). 

A partir disso, pode-se aproximar que do total de 766.752 pessoas presas registradas naquele relatório, 223.891 

estavam presas por crimes de drogas. 
196 Utilizando-se, aqui, as aproximações descritas nas notas anteriores: o crescimento de 58.580, em 2006, para 

223.891, em 2019, é de 282%. Utilizando apenas os números oficialmente divulgados, ciente das possíveis 

distorções, o dado é também parecido: a diferença de 47.472 para 193.309 representa um aumento é de 307%. 
197 Se os dados relativos à população encarcerada são extremamente precários, os dados sobre aberturas de 

inquéritos e sobre sentenças são ainda mais, uma vez que sequer existe algum tipo de sistematização oficial. Por 

essa razão, o trabalho apoia-se em uma série de pesquisas realizadas sobre o tema (Campos, 2019; Da Mata, 2021; 

Jesus, 2011; Semer, 2019) para apresentar o quadro geral da seletividade.  
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população: homens, jovens entre 18 e 29 anos, pardos e negros, com escolaridade até o primeiro 

grau completo e sem antecedentes criminais” (Jesus, 2011, p. 122).  

Essa desproporção social e racial aparece tanto em dados de apreensões policiais, quanto 

em dados relativos às condenações – a indicar, ainda mais, esse alinhamento entre a atuação de 

policiais, promotores e juízes. Na primeira etapa do processo de criminalização secundária198, 

os dados indicam que pessoas negras e pobres têm mais chance de serem selecionadas pelas 

agências policiais para ingressarem no sistema de justiça criminal respondendo por tráfico de 

drogas – ainda que não haja nenhum tipo de dado que indique que esses grupos sociais cometam 

mais delitos de drogas do que outros (Alexander, 2017). A supramencionada pesquisa 

coordenada por Jesus (2011) mostra como 60% das pessoas selecionadas por policiais como 

“traficantes” eram negras, e como 80% tinham grau de escolaridade – dado mais próximo do 

indicativo de renda – até o primeiro grau completo. A pesquisa realizada por Campos (2019) 

corrobora os dados trazidos por Jesus (2011), e acrescenta uma informação relevante acerca de 

diferenças territoriais em uma mesma cidade. Como mostra o autor, a partir de dados colhidos 

em duas localidades de São Paulo, em primeiro, “as chances de alguém ser incriminado por 

tráfico de drogas é 3,6 vezes maior quando o acusado é analfabeto ou possui Ensino 

Fundamental em relação às pessoas que possuem Ensino Superior” (Campos, 2019, p. 137). 

Além disso, “em Itaquera [bairro periférico, da Zona Leste de São Paulo] as chances de alguém 

ser incriminado por tráfico é 2,13 vezes maior que as chances de ser incriminado por uso em 

comparação à Santa Cecília [bairro da região central]” (Campos, 2019, p. 137). 

Nesse sentido, as contribuições de Alexander (2017, p. 165-166) ajudam a compreender 

a dinâmica da repressão ao tráfico de drogas também no Brasil. Em qualquer lugar do mundo, 

o comércio de drogas não apenas é uma atividade popular, mas também consensual e não 

envolve vítimas. Dessa forma, há menores chances de o fato ser reportado para a polícia. Com 

isso, tem-se uma atividade que é praticada em diversos pontos da cidade e pelas mais variadas 

pessoas, de modo que as agências policiais podem (e precisam) “fazer escolhas a respeito de 

em quem mirar e qual tática empregar” (Alexander, 2017, p. 166). Os dados mobilizados 

ajudam a entender em quais localidades e contra quais pessoas as polícias brasileiras decidem 

travar essa guerra. 

 
198 Como definem Zaffaroni, Batista, Alagia e Slokar (2015), a criminalização secundária é o processo no qual, 

dentre todas as pessoas que cometeram atos definidos pela legislação como crimes, algumas são efetivamente 

selecionadas para ingressar formalmente no sistema de justiça criminal, através de suas diversas fases até uma 

condenação final. A criminalização primária, por outro lado, é o processo pelo qual algumas condutas são definidas 

como crime, em detrimento de outras.  
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Mais ainda, nas etapas posteriores da criminalização secundária, como mostra 

levantamento realizado por Thiago Domenici e Iuri Barcelos para Agência Pública (2019) com 

sentenças prolatadas para casos de tráfico de drogas na cidade de São Paulo, pessoas negras 

“são mais condenados por tráfico e com menos drogas”. Apenas como exemplo – em dados que 

se replicam para substâncias e quantidades distintas – a reportagem mostra como entre pessoas 

processadas por tráfico que haviam sido presas com até 25 gramas de maconha, 66% dos negros 

foram condenados, enquanto apenas 15% foram classificados como usuários. Para pessoas 

brancas, por outro lado, 43% foram condenados, enquanto 38% foram enquadrados como 

usuários. Em sentido semelhante, Semer (2019) aponta, a partir de uma extensa pesquisa com 

decisões judiciais em diversos estados da federação, que “é certo que cerca de dois terços deles 

[réus por tráfico de drogas] são hipossuficientes” (p. 154) e acrescenta que “é bem possível que 

uma porcentagem ainda maior seja composta por réus pobres”. Os dados gerais sobre o 

encarceramento no Brasil (Brasil, 2020a, 2020b), previamente apresentados, também ajudam a 

compor esse quadro: vale lembrar que 67% das pessoas presas no país são negras e que 87% 

possuem escolaridade até o Ensino Médio incompleto. 

A outra dimensão do aumento do encarceramento por crimes relacionados a drogas a 

partir da Lei de 2006 que merece destaque é seu peso sobre a prisão de mulheres – componente 

central para compreender as dinâmicas repressivas contemporâneas (Davis, 2018, p. 65-90). Se 

os dados gerais indicam que cerca de 30% das pessoas presas no país estão lá por delitos 

relacionados ao comércio de substâncias psicoativas proibidas, essa proporção é ainda maior 

no caso de mulheres: 56% (Brasil, 2020b). Ainda que a proporção de mulheres presas por 

drogas já fosse alta antes da nova lei – cerca de 46% em 2006 (Brasil, 2006a) – o aumento 

verificado é bastante notável.  

Nesse sentido, é importante notar como o novo marco jurídico intensificou de forma 

significativa um fenômeno que já vinha ganhando força desde os anos anteriores.  Em todo o 

período estudado neste trabalho (considerando os anos em que existem dados divulgados sobre 

gênero de pessoas presas, isto é, de 2000 a 2010), o número de mulheres presas no Brasil 

aumentou em cinco vezes: foi de cerca de 5.600 para 28.200 – em uma tendência de ascensão 

que continuou nos anos seguintes, de modo que, atualmente, são 37.237 mulheres presas, em 

sua maioria jovens, negras e de baixa escolaridade. 
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5.3. UMA COMBINAÇÃO EXPLOSIVA, SEGUNDA PARTE: O ANO DE 2006 E OS PRODUTOS 

DA “GUERRA AO CRIME ORGANIZADO” 

Pouco mais de uma década após Fernando Henrique Cardoso definir que o centro do 

problema da violência no Brasil era o chamado “Crime Organizado”, um  “perigo de urgência” 

extremamente poderoso e difuso, que precisaria ser contido por meio de medidas político-

criminais – duras, inteligentes e/ou eficientes – de combate, a atuação de redes ligadas a 

mercados ilegais no país não havia diminuído. Pelo contrário, das políticas de expansão 

carcerária e da exacerbação da lógica de guerra, esses grupos e redes – mais ou menos 

organizados – apenas cresceram e se fortaleceram. Como bem pontua Feltran (2018, p. 289), o 

contexto marcado por “desigualdade brutal, mercados ilegais não regulados e repressão aos 

pequenos operadores [forma] uma combinação explosiva, que causa muito mais prejuízo do 

que ganho à ordem pública. A coletivização do crime, em toda a América Latina, nutre-se desse 

contexto”. 

Mais uma vez, os exemplos de São Paulo e do Rio de Janeiro – ainda que certamente 

não sejam as únicas localidades em que fenômenos semelhantes podem ser verificados – 

ajudam a compreender os resultados dessa “combinação explosiva” que marca o Brasil desde 

os anos 1990, e que ganhava ainda maior tração nos anos 2000. Especificamente, o ano de 2006 

– mesmo ano de publicação da Lei de Drogas – mostra-se como um marco temporal de extrema 

relevância para entender tais dinâmicas. Em São Paulo, o ano foi marcado pelos chamados 

“crimes de maio” (Amadeo et al., 2019), nos quais centenas de pessoas foram assassinadas, em 

especial na região da baixada santista. No Rio de Janeiro, por sua vez, foi nesse ano que o 

fenômeno das milícias – grupos de extorsão armados “compostos, a princípio, por policiais e 

outros agentes do Estado” (Cano, 2008, p. 48) –, que vinha crescendo desde os anos 1990, 

ganhou notoriedade e relevância midiática. 

Em São Paulo, como apresentado, o movimento conhecido como PCC, que havia sido 

fundado em 1993, passou a ganhar notoriedade a partir das rebeliões ocorridas em 2001. Como 

mostra Feltran (2018, p. 284), “quanto mais o PCC se expandia, mais o governo199 investia na 

ampliação do sistema que o nutria: metas crescentes de encarceramento, construção de dezenas 

de novas unidades e instalação das prisões cada vez mais longe da capital”. De 2001 a 2006, de 

acordo com o autor, o movimento que seguia se fortalecendo nas prisões, passou, também, “a 

ser cada vez mais comentad[o] nas periferias do estado” (Feltran, 2018, p. 285). Ainda que a 

influência das ideias do movimento fosse evidente nas cadeias e nas periferias de São Paulo ao 

 
199 Feltran (2018) refere-se, neste ponto, ao governo do estado de São Paulo. No entanto, como visto, esse 

investimento foi realizado com pleno apoio do Governo Federal. 
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longo desse período, foi a partir de 2006 que “novas dimensões do Comando foram conhecidas” 

(Feltran, 2018, p. 286). Em uma ação coordenada dentro e fora de presídios, rebeliões em 84 

instituições penais foram realizadas em conjunto com uma série de ataques a órgãos públicos, 

que resultou em 42 policiais e agentes de segurança assassinados e 38 feridos (Biondi, 2010, p. 

53; Feltran, 2018, p. 286). 

Os atos de violência – reverberados de forma repetida pelos meios tradicionais de mídia 

– chocaram os moradores da capital paulista e levaram a uma paralisação em grande parte das 

atividades comerciais na cidade entre os dias 12 e 15 de maio naquele ano. O discurso de 

autoridades oficiais (Amadeo et al., 2019; Delgado et al., 2011) colocou como motivação 

central para essas ações a transferências de supostas “lideranças” da rede vista como uma 

“organização” hierarquizada. No entanto, pesquisa recentes (Amadeo et al., 2019; Delgado et 

al., 2011) indicam motivações muito mais complexas para essa movimentação. Para além de 

uma possível discordância em relação as políticas de segurança, o que investigações 

descobriram foi que “havia um forte sentimento de raiva” (Delgado et al., 2011, p. 36) entre 

pessoas influentes no movimento, em especial devido a casos de achaque realizados por 

investigadores da polícia. Por meio dos “modernos” e “eficientes” aparatos de enfrentamento 

ao “Crime Organizado” – em especial, os grampos telefônicos –, os investigadores Augusto 

Peña e José Roberto de Araújo (à época, no Departamento de Investigação de Narcóticos – o 

DENARC) organizaram um esquema de extorsão de figuras tidas como lideranças da rede e 

seus familiares. Ao lado disso, “a superlotação carcerária” – que, como visto, havia crescido 

em níveis gritantes nos anos precedentes – “também tem sido apontada como uma das principais 

causas das rebeliões nos presídios e pode ter sido um fator importante no início dos ataques e 

das rebeliões em maio de 2006” (Amadeo et al., 2019, p. 45). 

O fortalecimento do movimento conhecido como PCC, portanto, andou lado a lado da 

política de “guerra ao Crime Organizado”. Os ataques ocorridos em 2006, ainda que devam ser 

compreendidos como fenômenos complexos e multifacetados, precisam ser compreendidos 

também como resultado dessa constante aposta em fracassadas políticas de proibição, 

encarceramento e enfrentamento. A história sobre maio de 2006 em São Paulo contada até aqui 

– parte comumente divulgada em meios midiáticos e em discursos de autoridades – já evidencia 

os efeitos drásticos dessa opção tomada tanto em nível estadual, quanto nacional. No entanto, 

ela é ainda muito mais grave. 

Após as ações coordenadas a partir da rede de vínculos do PCC, ocorridas entre 12 e 14 

daquele mês, o que se viu nos dias subsequentes foi a coordenação, pelos agentes de segurança 
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do Estado, de uma verdadeira operação de extermínio, na qual quase 500 pessoas foram 

assassinadas. Conforme apontam pesquisas realizadas sobre os acontecimentos (Amadeo et al., 

2019, p. 51; Delgado et al., 2011, p. 58), o então secretário de segurança pública Saulo de Castro 

Abreu Filho teria incentivado a violência, ordenando, nos seguintes termos: “distribua os 

armamentos de grosso calibre e vamos partir para cima” (Abreu Filho apud Delgado et al., 

2011, p. 58)200. 

O discurso oficial das autoridades e da mídia tradicional enquadrou esse verdadeiro 

massacre promovido pelas forças estatais como um suposto “confronto” entre policiais e 

pessoas que seriam, nessa visão, membros do chamado “Crime Organizado”, ainda que não 

houvesse nenhuma prova dessa aventada ligação (Amadeo et al., 2019). Utilizando artifícios 

recorrentes da prática policial brasileira (Misse et al., 2015), o enquadramento das vítimas de 

violência letal como supostos “inimigos” foi a justificativa apresentada para essas absurdas 

ações. No entanto, como o coletivo de mulheres vítimas dessa violência do estado – as Mães de 

Maio – vêm denunciando desde o ocorrido, “a ação das forças de segurança teve como vítima, 

fundamentalmente, a população civil” (Amadeo et al., 2019, p. 51). O que se verificou foi que 

policiais e grupos de extermínio ligados a agentes do Estado “mataram de forma aleatória 

centenas de pessoas, na sua maioria jovens, negros e habitantes das periferias das grandes 

cidades do estado” (Amadeo et al., 2019, p. 51). As pesquisas conseguiram identificar, ademais, 

que diversos dos homicídios praticados por policiais contra a população nas periferias do estado 

no período tinham indícios evidentes de execução sumária (Amadeo et al., 2019, p. 170), de 

modo a derrubar o discurso oficial de que teriam ocorridos em “confrontos” (Delgado et al., 

2011, p. 58; Almeida, 2021; Mães de Maio, 2011).  

Esses acontecimentos revelam, portanto, as íntimas conexões das políticas de “guerra 

ao Crime Organizado” com os crimes de maio de 2006. Por um lado, como exposto, a influência 

do PCC – como um movimento difuso, e não como um grupo hierarquizado (Biondi, 2009, 

2018), frise-se – se fortaleceu através dessas políticas. Por outro, a violentíssima reação estatal 

contra a população teve como justificativa, precisamente, a noção de que estariam travando 

uma verdadeira guerra contra um inimigo interno, supostamente poderoso e capilarizado, de 

modo que qualquer assassinato cometido por policiais estaria, nessa visão, justificado (Mães de 

Maio, 2011). Não por acaso, infelizmente, apesar das diversas denúncias encabeçadas pelas 

Mães de Maio e reforçada por pesquisadores, ativistas e organizações de defesa dos direitos 

 
200 De acordo com Nagashi Furukawa, em entrevista concedida à pesquisa coordenada por Fernando Ribeiro 

Delgado publicada sob o título SP sob achaque (2011), essa ordem foi dada na reunião de emergência ocorrida na 

madrugada entre 12 e 13 de maio daquele ano. 
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humanos, os casos nunca foram propriamente investigados. Os familiares dessas vítimas lutam, 

até hoje – 15 anos após o massacre – por respostas (Almeida, 2021). 

A outra faceta dessa “combinação explosiva” entre desigualdade, pobreza, mercados 

jogados na ilegalidade e Estado policial que ganhou notoriedade no mesmo ano de 2006 foi o 

fenômeno das milícias no Rio de Janeiro. Essas complexas redes que tomavam forma desde o 

início da década de 1990 passaram a receber atenção midiática, governamental e popular no 

final daquele ano, pois “o número de favelas controladas por estes grupos na Zona Oeste e na 

Zona Norte [do Rio de Janeiro] havia aumentado com muita rapidez” (Cano, 2008, p. 50-51). 

Ao lado dessa rápida expansão, o mês de dezembro de 2006 foi marcado por ataques verificados 

na cidade, considerados uma resposta de grupos tradicionalmente ligados ao mercado de drogas 

“à expansão das milícias e ao apoio que elas estariam recebendo do Estado” (Cano, 2008, p. 

51). 

Como destacam diversos autores (Brama, 2019; Cano, 2008; Misse, 2007), o próprio 

termo “milícia” – em sintonia com as bases propostas neste trabalho em relação à outras redes 

ligadas a mercados ilegais – “não possui um conteúdo muito preciso” (Cano, 2008, p. 59) e 

trata-se de mais uma “etiqueta aplicada, de maneira crescente, a cenários bastante variados” 

(Cano, 2008, p. 59). De fato, o fenômeno das milícias também não pode ser compreendido 

como uma espécie de grupo único, hierarquizado e organizado: trata-se também de grupos e 

redes distintos, mais ou menos organizados, e ligados a uma série de mercados legais e ilegais, 

em especial pela transação de mercadorias políticas (Misse, 2007). No entanto, esses grupos se 

conectam por duas características centrais201, relevantes para a análise aqui pretendida: de um 

lado, pela íntima simbiose desses grupos com o Estado em diversas de suas ramificações, em 

especial com as agências repressivas; e, de outro, por seu discurso justificador baseado na 

pretensa oposição ao “tráfico” como inimigo comum. 

Assim, compreender as rápidas expansões do fenômeno das milícias nesse período – e, 

em realidade, até os dias de hoje (Manso, 2020; Hirata et al., 2021) – envolve entender as 

relações entre essas duas características. Em primeiro lugar, cumpre notar que esses grupos 

paramilitares são compostos majoritariamente por agentes do Estado, assim como suas 

atividades são, por vezes, organizadas a partir dos próprios batalhões de polícia (Cano, 2008; 

 
201 Não se pretende – e nem seria possível – sugerir um conceito hermético para esse multifacetado fenômeno. 

Procura-se apenas indicar duas características centrais que ajudam na compreensão geral do fenômeno. Para 

análises mais detidas, cf. Alves, 2008; Brama, 2019; Cano, 2008; Cano e Duarte, 2012; Hirata et al., 2021; Manso, 

2020; Misse, 2007, 2011). 
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Manso, 2020). Além disso, trata-se de grupos e práticas que contam, até hoje, com o apoio 

expresso de figuras políticas, tanto em nível local, quanto em nível federal.  

Dentro dessa visão de segurança pública como uma guerra, “que deve ser travada contra 

um inimigo (...) definido, encarnado na figura do narcotraficante” (Cano, 2008, p. 69), a 

inserção das milícias no debate público brasileiro em meados de 2006 foi marcada por uma 

recorrente defesa – tanto por setores políticos, quanto por veículos de mídia tradicional (Brama, 

2019, p. 69) – desses grupos, vistos como uma espécie de “defensores dos pobres contra a 

barbárie do tráfico de droga” (Alves, 2008, p. 34). Apenas como alguns exemplos notáveis, as 

ações foram apoiadas publicamente, no ano de 2006, pelo então prefeito César Maia e pelo 

então deputado federal Eduardo Paes, que, alguns anos mais tarde, seria também eleito prefeito 

da cidade (Brama, 2019). Paes, por exemplo, ressaltou que as ações dos grupos de “polícia 

mineira” em Jacarepaguá representariam “ações inteligentes” para vencer o “tráfico” (O Globo, 

2006a).  Em 2007, Flávio Bolsonaro, à época deputado estadual – que já havia condecorado, 

desde sua primeira eleição, milicianos e policiais envolvidos em assassinatos como Fabrício 

Queiroz, Adriano da Nóbrega e Ronald Paulo Alves Pereira – defendeu a cobrança de taxas 

(leia-se, a prática de extorsão) por grupos paramilitares para, supostamente, lutarem contra 

traficantes (Manso, 2020) 

Nos anos subsequentes – em especial a partir de 2008 –, contudo, esse “mito 

pacificador” (Brama, 2019, p. 62) passou a ser seriamente questionado no debate público. Como 

mostram Brama (2019, p. 72-75), Cano (2008) e Manso (2020), principalmente após a tortura 

sofrida por um grupo de três jornalistas por milicianos atuantes na favela do Batan202, as 

recorrentes práticas de violência de tais grupos contra as populações dos territórios em que 

atuavam passaram a ser cada vez mais discutidas. Desse modo, o episódio impulsionou a 

realização de uma CPI na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que revelou ainda mais 

detalhes sobre a violentíssima atuação de diversos desses grupos, bem como suas 

“configuraç[ões] (...), suas ligações com o sistema político-eleitoral e as [suas] principais fontes 

 
202 Três jornalistas d’O Dia, que haviam se instalado na favela para realizar uma reportagem sobre o grupo de 

milicianos que atuava na região, foram descobertos e torturados pelo grupo. O tocante relato de uma das vítimas 

(Claudino, 2011) revela camadas importantes da atuação das milícias. Além de descrever os horríveis atos de 

violência praticados contra eles, Claudino destaca a recorrente presença de policiais fardados e de viaturas no 

cativeiro em que foram mantidos, assim como relata a presença de um deputado estadual. Mais ainda, os relatos 

indicam que os milicianos reproduziam de forma reiterada seus discursos legitimadores, falando “nós não somos 

bandidos” enquanto asfixiavam, agrediam e davam choques elétricos nos repórteres. 
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de lucro” (Brama, 2019, p. 75), muitas delas envolvendo a extorsão de moradores e 

comerciantes, além de outras formas de achaque e extração econômica203. 

Ainda que esses eventos tenham contribuído para uma espécie de “deslegitimação” das 

milícias frente à opinião pública no país, a defesa desses grupos de extorsão e extermínio como 

parte de uma guerra a ser travada contra o inimigo identificado no “Crime Organizado” 

continuou com espaço relevante entre quadros da política local e nacional. Também em 2008 – 

após as revelações das torturas e de todas as outras violências apontadas na CPI – o então 

deputado federal Jair Bolsonaro fez uma defesa enfática desses grupos, insistindo que eles 

atuariam provendo “segurança” contra o “poder de fogo dos traficantes” (Bolsonaro, 2008) e 

criticando os resultados da CPI supramencionada. 

Nesse mesmo sentido, cumpre notar que apesar desse “ponto de inflexão” – que 

“incrementou a repressão contra as milícias por parte do sistema de justiça criminal” (Cano e 

Duarte, 2012, p. 19), com a investigação e criminalização de alguns envolvidos – a influência 

dessas redes e dessas práticas continuou a se expandir após 2008. Cano e Duarte (2012) 

destacam, contudo, que esse novo período foi marcado por uma “crescente discrição e sigilo 

das suas atividades, que contrastam com a ostentação de anos atrás e que pretendem dificultar 

as investigações e as prisões dos seus membros” (p. 128). De forma sorrateira – ou, “no 

sapatinho” (Cano e Duarte, 2012) – redes milicianas continuaram a dominar territórios e a 

exercer (e diversificar) suas atividades de extração econômica, mantendo seu discurso de 

justificação em contraposição ao tráfico, ainda que com menor aderência. Algumas figuras 

apontadas como “líderes” haviam sido presas, mas “policiais e outros agentes do Estado 

continua[ra]m desempenhando funções de comando”. Como destacam Hirata et al. (2021), 

essas expansões revelam “consistentes indícios de favorecimento das milícias por parte do 

poder público”. 

Em síntese, o que se verifica, portanto, é que dentro dessa “lógica de embate” (Alves, 

2008, p. 35) entre Estado e “Crime Organizado”, as milícias podem ser compreendidas como 

uma espécie de extensão do braço armado do Estado para travar essa guerra. Nesse sentido, as 

contribuições de Brama (2019) revelam um aspecto importante dessas práticas: não se deve 

compreender as expansões do fenômeno pelas chaves costumeiras de “ausência do Estado” ou 

 
203 “O capítulo IV do relatório final trata das finanças das milícias e ressalta quatro atividades principais: 

exploração do transporte, venda de gás, o fornecimento do “gatonet” e a segurança privada (ALERJ, 2008, pp. 

111-124). Essas atividades representavam uma espécie de mínimo denominador comum dos grupos chamados de 

milícia na época, isto é, um conjunto de práticas que, ainda que de modo descontinuo e inconstante, era mais 

frequente nos grupos investigados pela Comissão” (Brama, 2019, p. 91). 
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de um “Estado paralelo”. Ainda que dentro de um cenário de constante tensão, o engano dessas 

análises “começa exatamente no momento em que Estado e milícias são desenhados como duas 

distintas retas: mais do que um poder paralelo, as milícias parecem representar um processo 

sistêmico de desdobramento de uma parte do Estado” (Brama, 2019, p. 48). 

A leitura proposta sobre o fenômeno das milícias, assim, pode ser compreendida dentro 

de toda a construção conceitual apresentada ao longo do primeiro capítulo desse trabalho. O 

processo híbrido de neoliberalização brasileiro não pode ser visto como uma retração estatal. 

Com Wacquant (2007), ele deve ser compreendido, exatamente, pelo fortalecimento de seu 

violento braço penal. O aparato penal expansivo, por meio da constante imposição de categorias 

– no caso em análise, “criminoso organizado” e “traficante” – e do controle social violento, atua 

para a manutenção de desigualdades e para a gestão das populações marginalizadas, 

condicionadas por classe e raça. Dentro desse contexto, “todo o emaranhado e intrincado 

movimento da[s] rede[s] do crime, que envolve políticos, Estado, grupos econômicos, agentes 

do Estado e mão-de-obra barata de favelados é reduzida a uma política de confronto 

permanente” (Alves, 2008, p. 35). 

Desse modo, o fortalecimento de grupos paramilitares de extermínio e das demais 

práticas milicianas deve ser compreendido, precisamente, como um desdobramento dessa 

pesada mão penal. Exatamente por isso, as constantes apostas do consenso neoliberal em torno 

de mais punição e de reforço das agências repressivas como forma de lidar com esses 

complexos fenômenos falharam de forma notável em conter os avanços – elas apenas jogaram 

ainda mais combustível nessa “combinação explosiva” (Feltran, 2018), na qual, de maneira 

constante de São Paulo ao Rio de Janeiro (e no Brasil todo), “governo produz crime, [e] crime 

produz governo” (Feltran, 2012, p. 232).  

Como já exposto no prólogo desta dissertação, sustenta-se que a conformação 

contemporânea das milícias aparece, portanto, como um “subproduto tóxico” da expansão penal 

neoliberal em nome do “combate ao Crime Organizado”. Um subproduto violento, assassino e 

lucrativo, que ganhou cada vez mais tração e, a partir de 2019, levou a lógica do combate em 

seu grau máximo para o cargo mais alto do Executivo Federal do país. Como bem pontua Manso 

(2020), em linha com o argumento aqui desenvolvido, “a família Bolsonaro cresceu e se 

fortaleceu num ambiente por ela definida como de guerra urbana” (p. 60), de modo que a 

constante “construção de um bode expiatório amedrontador” – o “Crime Organizado” – foi 

“fundamental para a sobrevivência do ódio que mantinha o poder do clã” (p. 60). Inseridos 

nessa lógica de enfrentamento, Jair e seus filhos ganharam força exatamente por serem 
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“convictos defensores de ações criminosas e violentas” (p. 60), por defenderem abertamente “a 

prática de tortura e assassinato para conter o crime” (p. 60). Essa história, contudo, ainda precisa 

ser contada em mais detalhes em desdobramentos posteriores dessa pesquisa. 

 

5.4. OPERAÇÕES POLICIAIS, UPPS E CIDADANIA: INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA 

PÚBLICA E EXPLOSÃO DO ENCARCERAMENTO NO SEGUNDO GOVERNO LULA (2007-

2010) 

O turbulento ano de 2006 no campo da segurança fez o tema tornar-se, mais uma vez, 

uma das pautas centrais nos debates das eleições presidenciais daquele ano. Os mencionados 

“crimes de maio” e a expansão do chamado “Crime Organizado” foram objetos de constantes 

disputas entre os dois principais candidatos ao pleito: o então presidente Lula – que estava à 

frente do Executivo Federal nos últimos quatro anos – e Geraldo Alckmin, do PSDB – que 

havia governado o Estado de São Paulo entre 2001 e 2006.  

A campanha peessedebista, por um lado, trabalhava com insinuações de que o PCC teria 

relações com o braço paulistano do partido de Lula204, e, por outro, acusava o Governo Federal 

de não ter agido de forma suficientemente dura “para melhorar o combate ao tráfico de drogas” 

(Alckmin apud Congresso em Foco, 2006), o que, em sua visão, teria levado ao crescimento do 

PCC. A campanha petista, em linha semelhante, buscava – utilizando-se, aqui, as palavras de 

Tarso Genro, à época Ministro das Relações Institucionais do país e que, a partir de 2006, seria 

nomeado Ministro da Justiça – atacar a “complacência do estado [de São Paulo] com o crime” 

(Genro apud O Globo, 2006b). O objetivo, assumido de forma ainda mais explícita durante o 

segundo turno da disputa, era mostrar “que a principal facção criminosa proliferou e atuou 

livremente nos últimos 12 anos, de maneira impune, nos governos tucanos” (Genro apud O 

Globo, 2006b). 

O Programa de Governo apresentado por Lula (2006b), dessa forma, também se inseriu 

em toda essa discussão. Além da crítica direta à gestão de Alckmin em nível estadual – que 

teria contribuído para semear “o caos no sistema de segurança pública em São Paulo nos últimos 

meses” (p. 8), o foco em políticas de “repressão ao crime organizado” (p. 22) é evidente no 

Programa. Seguindo bases semelhantes àquelas apresentadas em 2002 – que, por sua vez, pouco 

se diferenciavam das propostas de FHC – o Programa traz dois trechos específicos sobre o tema 

 
204 Ainda que Alckmin evitasse realizar de forma direta essa insinuação, o candidato do PSDB ao governo do 

Estado de São Paulo, José Serra, e outros membros da coligação de Alckmin (incluindo o candidato a vice-

presidente em sua chapa, José Jorge) falavam abertamente da existência de supostas “ligações notórias” (Serra 

apud Folha de São Paulo, 2006) entre PT e PCC. 
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da segurança e, em ambos, procura aliar noções de “cidadania” e “democratização” ao 

“combate à violência e ao crime” (p. 13). 

No primeiro trecho, que leva o nome de “garantir a segurança de brasileiros e 

brasileiras”, o Programa traz as diretrizes gerais das propostas político-criminais. Sob o nome 

de “segurança pública cidadã”, propõe-se (novamente) a integração entre entes federativos e 

“ações de inteligência e informação”, voltadas à construção de medidas “eficazes” e 

“eficientes”, com o objetivo de “articular inciativas de repressão e de prevenção (...) em especial 

ao crime organizado” (p. 13-14). A campanha de Lula propunha, assim, “uma participação 

solidária da sociedade e dos aparatos policiais”, compreendendo a “segurança como direito 

fundamental da cidadania na sociedade brasileira” (p. 14). 

No segundo trecho sobre o tema – intitulado “Brasil sem violência” – o Programa traz 

12 propostas de caráter mais específico. O primeiro item revela as prioridades adotadas pela 

chapa: “intensificar a repressão ao crime organizado, a vigilância das fronteiras para impedir o 

tráfico de drogas e armas e combater a lavagem de dinheiro, integrando mecanismos 

investigativos, ampliando as bases de dados, reforçando a cooperação internacional” (p. 22). 

Em seguida, estão as proposições de investir mais recursos na área de segurança pública, de 

“ampliar o efetivo da Polícia Federal”, de “expandir a Força Nacional de Segurança Pública”, 

assim como de “consolidar o Sistema Penitenciário Federal, concluindo os presídios de 

segurança máxima [,] isolar as lideranças do crime organizado nas penitenciárias federais [e] 

investir na formação de agentes penitenciários federais” (p. 23). Ao lado disso, no trecho com 

propostas específicas sobre “Defesa”, o governo se compromete a “dar continuidade às ações 

de vigilância e proteção do território nacional, sobretudo de regiões de fronteira, por meio de 

instrumentos como o SIVAM-SIPAM e outros mecanismos de controle do crime organizado e 

de grupos que atentam contra a integridade do território nacional” (p. 26). 

Nas palavras de Lula, em entrevista concedida poucos dias após a posse de seu segundo 

mandato, essa visão tinha como horizonte a crítica da ideia de que “os estados brasileiros e o 

Brasil, eles se prepararam, durante muito tempo, para combater o bandido, o ladrão” (Lula da 

Silva, 2007a, p. 2). Para o então presidente, o foco deveria ser um “outro” inimigo: 

Hoje, nós estamos enfrentando o crime sofisticado, que é um crime 

organizado, que é uma indústria. É uma indústria que tem o seu braço na 

política, tem o seu braço na indústria, tem o seu braço no Poder Judiciário, 

tem o seu braço internacional. Portanto, é preciso muito mais sofisticação, 

muito mais inteligência, e é para isso esse sistema de integração que estamos 

fazendo (Lula da Silva, 2007a, p. 2). 
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A leitura do Programa e das entrevistas de Lula indica, de fato, poucas alterações na 

percepção geral sobre a atuação político-criminal para combate a esse tal “crime sofisticado”. 

O foco em investimentos e fortalecimento das instituições de segurança pública apareciam, 

agora de forma mais acentuada, como uma mescla de dispositivos de exceção para a 

administração das populações (Telles e Hirata, 2007). Gestão da pobreza e repressão, de novo, 

lado a lado nessa conformação híbrida neoliberal brasileira. Ecoando o antigo enunciado da 

gênese da “guerra ao crime” estadunidense (Hinton, 2016) – e presente no movimento New 

Labour britânico – Lula (2009a, p. 4) defendia “combater, ao mesmo tempo, o crime e as causa 

do crime”. O que parecia estar em jogo, portanto, era, utilizando a formulação de Hinton (2016), 

uma nova mistura “entusiasmada” entre assistência social e medidas punitivas. 

Reprimir esse “inimigo poderoso” identificado no “Crime Organizado”, na visão do 

governo, significaria proteger as “populações em situação de risco” e os “trabalhadores”. 

Dentro desse contexto, Lula manteve como um dos pontos centrais de seus discursos a ideia de 

que o Estado deveria “disputar” os jovens com o tráfico (Lula da Silva, 2007b). Criar 

oportunidades de educação e emprego, assim, apareciam também como medidas de lidar com 

a questão. Em suas palavras, “vamos ganhar do crime organizado, porque estaremos oferecendo 

oportunidades ao povo deste país” (Lula da Silva, 2008a). 

Nesse sentido, os discursos de Lula indicam a permanência do enfoque político-criminal 

de enfrentamento a um inimigo. Do mesmo modo, em momento algum questiona-se o papel 

da(s) própria(s) política(s) de segurança na gênese dessas redes. No entanto, eles apontam para 

uma espécie de gestão que procuraria afastar-se exclusivamente de respostas punitivas, assim 

como reconhecem o papel das desigualdades sociais como parte significativa do problema. Por 

isso, Lula afirmava de forma categórica que não desejava ver crescer, no Brasil, “a ideia de que 

a única solução para esses jovens é puni-los” (Lula da Silva, 2007b, p. 7), assim como rejeitava 

as propostas de redução da maioridade penal. 

Com essas bases híbridas, o principal projeto elaborado pelo segundo governo Lula para 

o campo da segurança foi o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(PRONASCI), instituído pela Medida Provisória nº 384/2007, convertida na Lei nº 11.530/07, 

um exemplo notável desse amálgama entre repressão e assistência social como mecanismos de 

gestão da miséria neoliberal. De acordo com o artigo 1º da referida lei, trata-se de um programa 

destinado “à prevenção, controle e repressão da criminalidade, atuando em suas raízes 

socioculturais, articulando ações de segurança pública e das políticas sociais”. Conforme 

exposto pelo Ministério da Justiça, responsável pela elaboração do Programa, o objetivo seria 
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atuar em uma “dupla frente: ação policial [e] prevenção e integração de jovens em situação de 

risco” (Brasil, 2007b). 

De fato, ainda que parte significativa das diretrizes do PRONASCI não se distanciassem 

tanto da conformação híbrida entre segurança e direitos humanos construída desde meados dos 

anos 1990205, é notável o peso maior dado às chamadas “políticas sociais” e de “integração de 

populações de risco” como forma de lidar com a questão da violência. Lula, no discurso 

proferido no lançamento do Programa, enfatizou a novidade de inserir “políticas sociais como 

um dos itens para tratar da questão da segurança pública” (Lula da Silva, 2007c, p. 2). Como 

se depreende da leitura da Lei do PRONASCI e dos documentos elaborados pelo Ministério da 

Justiça, projetos como a instalação de pontos culturais em áreas selecionadas e outros projetos 

locais podem ser compreendidos dentro desse braço “protetor” do Estado. 

No entanto, a atuação nessa “dupla frente”, como fica claro tanto nos documentos sobre 

o programa (Brasil, 2007b, 2008a) quanto nos discursos do Lula, mantinham como foco a ideia 

de combater o “inimigo”, ou, “intensificar e ampliar as medidas de enfrentamento ao crime 

organizado” (Brasil, 2008a). As propostas chamadas de “cidadãs” não pretendiam, assim, “abrir 

mão das estratégias de ordenamento social e repressão qualificadas” (Brasil, 2007b). Para Lula, 

as medidas do PRONASCI, “destinadas a enfrentar e vencer o crime organizado”, iriam 

“apertar o cerco do Estado contra o banditismo e estreitar os laços de cidadania com as 

populações e os lugares mais vulneráveis e tradicionalmente esquecidos pelo poder público 

brasileiro” (Lula da Silva, 2007c, p. 5).  

Como se depreende da leitura da Lei do PRONASCI e dos documentos divulgados, as 

medidas da frente “ação policial” seguiam as bases de integração, inteligência, eficiência e 

fortalecimento das agências repressoras, assim como a aposta em noções de “policiamento 

comunitário”. Nesse sentido, entre as principais “ações estruturais” propostas, destacam-se as 

políticas voltadas à “modernização das instituições de segurança pública e do sistema prisional” 

(Brasil, 2007b) e à “valorização dos profissionais de segurança pública e agentes 

penitenciários” (Brasil, 2007b). De fato, trata-se de um programa que procurava estabelecer 

algumas medidas que apontavam para além do enfrentamento direto e militarizado. No entanto, 

um dos trechos do discurso de Lula revela que essa faceta não estava completamente ausente 

da implantação do Programa. Para o então presidente, o modelo a ser seguido era o do 

 
205 Conforme aponta Soares (2007, p. 92), “Do ponto de vista dos princípios matriciais, o Pronasci reitera o Plano 

Nacional de Segurança Pública do primeiro mandato do presidente Lula, o qual, por sua vez, incorporava, 

sistematizava e explicitava o que já estava, embrionária ou tacitamente, presente no Plano Nacional do governo 

Fernando Henrique Cardoso”. 
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“programa de segurança feito para os Jogos Pan-Americanos” (Lula da Silva, 2007c, p. 3), com 

a ideia de levar “essa experiência para outras cidades brasileiras” (p. 3). 

Nesse ponto, é necessária uma breve digressão. Os XV Jogos Pan-Americanos (em 

conjunto com os III Jogos Parapanamericanos), realizados no Rio de Janeiro em 2007 foram os 

primeiros de uma série de “megaeventos” esportivos realizados no Brasil entre os anos 2000 e 

2010. O contexto de conflitos entre redes ligados a mercados ilegais e a construção de uma 

constante “crise na segurança” na cidade fizeram o tema da “violência” tornar-se uma 

preocupação central da administração pública, em todos os níveis. Inserida no crescente 

mercado global de “megaeventos”, a apresentação da cidade como uma “oportunidade de 

negócios” (Valente, 2016) envolvia, diretamente, a criação de áreas de segurança e pacificação 

(Fussey et al., 2012). O ambiente seguro neoliberal para a competição – esportiva e econômica 

– precisaria ser ativamente construído. Como indica estudo elaborado para o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e para a SENASP sobre a segurança nos 

jogos, o objetivo expresso era reduzir “drástica e rapidamente os indicadores de violência da 

cidade do Rio de Janeiro, como forma de garantir a participação tranquila dos atletas e do 

público nacional e internacional que afluirá à cidade” (Honorato, 2006, p. 8)   Tendo como 

referências as experiências das cidades de Medelín e Bogotá, na Colômbia, o Governo do 

Estado e o Governo Federal elaboraram um extenso plano que, sob a rubrica de “Segurança 

Cidadã”, combinava “ocupação militar massiva das favelas com serviços públicos” (Freeman, 

2012, p. 102). 

O papel do Governo Federal foi central nessa empreitada. A SENASP ajudou no 

planejamento e coordenou parte significativa das ações, assim como, de acordo com o 

Coordenador-geral de Inteligência da pasta, “investiu R$ 562 milhões no esquema de segurança 

montado para as competições” (Medeiros, 2007), Além disso, a Força Nacional de Segurança 

Pública – com seu “grande contingente de homens, armamentos e viaturas” (Alves, 2008, p. 

35) – foi deslocada para a cidade, com o objetivo de auxiliar na segurança da cidade e realizar 

“varreduras” nas proximidades dos locais de competição. 

Defendida por setores da mídia, gestores de segurança pública e políticos como uma 

espécie de “inovação no combate ao crime” (Malaguti Batista, 2011), o programa de segurança 

do Pan ficou marcado por violentíssimas ações no conjunto de favelas conhecido como 

“Complexo do Alemão” (Alves, 2008; Malaguti Batista, 2011; Alvarenga Filho, 2016), 

ocorridas entre maio e junho daquele ano. Realizadas com os objetivos de expulsar o “tráfico” 

do local e de “devolver os direitos aos cidadãos” (Beltrame apud Masson, Fernandes e Azevedo, 
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2007), as ações culminaram no assassinato de 44 pessoas pelas forças de segurança (Alvarenga 

Filho, 2016). A mais violenta dessas ações, realizada em 27 de junho, na qual 19 pessoas foram 

mortas por agentes do Estado em um só dia, ficou conhecida como “Chacina do Pan”. Em uma 

“megaoperação”, divulgada como uma extensa ação de “planejamento e inteligência” (Masson, 

Fernandes e Azevedo, 2007), mais de 1.300 homens da Polícia Militar, da Polícia Civil, da 

Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança Pública e das Forças Armadas invadiram a 

favela com forte poder bélico (Alves, 2008) e executaram 19 pessoas, conforme indicam 

relatórios elaborados sobre a ação (Alves, 2008; Brito, 2013). Esse foi, portanto, o modelo no 

qual o PRONASCI se baseava: “segurança cidadã”, com integração, inteligência, planejamento 

e eficiência para promover massacres nas regiões pobres da cidade, em nome da “guerra ao 

Crime Organizado”. 

Apoiando-se nas proposições de Telles e Hirata (2007) – escritas, não por acaso, no 

mesmo ano de lançamento do Programa – o que se percebe é que o PRONASCI articulava, 

precisamente, as duas “estereotipias que vêm acionando os dispositivos de exceção” (p. 187). 

Por um lado, “as figuras fantasmáticas do Crime Organizado, suposto poder paralelo, versão 

nativa do “império do mal” contra o qual só resta a estratégia da guerra (e extermínio)” (p. 187). 

Por outro, “sua face ‘edificante’, a ficção de populações encapsuladas nas ditas ‘comunidades’ 

(...), subjugadas ou aterrorizadas, no mínimo ameaçadas, mas destinadas à remissão pela 

intervenção salvadora de programas sociais” (p. 187). Nesse contexto, combinava-se “lógica 

punitiva e a governamentalização das populações e situações sujeitas ao que passa a ser definido 

como risco do crime e da violência” (Telles e Hirata, 2007, p. 187). 

De modo a evidenciar ainda mais os contornos de controle da política, ela também trazia 

de forma aberta a expansão carcerária como uma de suas diretrizes. Um dos pontos centrais do 

projeto de modernização e de reestruturação do sistema carcerário era construção de mais vagas. 

Especificamente, de “quase 38 mil vagas”, para atender um “público específico: jovens entre 

18 e 24 anos” (Brasil, 2007b, p. 4). Além de trágica, a proposta é irônica, pois tentava justificar 

a definição desse público específico com a ideia de separar jovens que cometeram pequenos 

delitos de “chefes do crime organizado”. Não encarcerar esses jovens, portanto, não aparecia 

como opção. Mais ainda, ignorava-se a realidade de que os jovens entre 18 e 24 anos já eram – 

e ainda são – o público preferencial do sistema carcerário. 

Como aponta Bueno (2017), a implementação do PRONASCI entre 2007 e 2008 

representou uma injeção significativa de recursos do Governo Federal na área da segurança 

pública, em especial na execução orçamentária do Fundo Nacional de Segurança Pública. De 
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acordo com a autora, as despesas da União com o tema, que cresciam desde 2003, tiveram um 

pico entre os anos de 2007 e 2010 – ou seja, no segundo governo Lula. Além dos já 

mencionados PRONASCI e Força Nacional de Segurança Pública, parte notável desses gastos 

foram com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal que “foram sendo fortalecidas e 

ganharam prioridade no orçamento do MJ [Ministério da Justiça]” (Bueno, 2017, p. 66).  

Dentro desse contexto de modernização das forças de segurança com o objetivo de 

reprimir a “criminalidade sofisticada”, Soares (2007) relata como o “centro da agenda do 

Ministério da Justiça” ao longo dos governos Lula foi, aos poucos, tornando-se o amplo apoio 

às “ações da Polícia Federal, que passaram a emitir para a sociedade a mensagem de atividade 

competente e destemida, na contramão de nossa tradicional e corrosiva impunidade” (p. 91). A 

partir de 2003, tendo como base principalmente a legislação de combate aprovada no governo 

de FHC, apoiada por altos investimentos e por uma política de contratação de pessoal, a PF 

passou a realizar de forma constante as chamadas “operações especiais”, verdadeiros circos 

policiais-midiáticos voltados, supostamente, à investigação de grandes esquemas envolvendo a 

“criminalidade econômica” – faceta cada vez mais inserida no gigantesco guarda-chuva de 

“Crime Organizado”. 

Essas ações, pautadas em geral no uso abusivo de interceptações telefônicas, de 

mandados de busca e apreensão e de mandados de prisão preventiva e temporária, que já haviam 

se intensificado a partir de 2003 (Folha de São Paulo, 2007b), ganharam ainda mais apoio e 

força ao longo do segundo mandato de Lula. Tais ações contribuíram para uma alteração na 

percepção do público em relação à Polícia Federal, que passou, aos poucos, a ser vista como 

uma espécie de instrumento de combate à impunidade das classes sociais favorecidas e de 

pessoas relacionadas à política institucional (Soares, 2007). De fato, o destaque dado pela 

imprensa, no período, era para as grandes operações de “combate” a casos de corrupção 

envolvendo agentes públicos206 – que, inclusive, levaram a investigações e condenações de 

 
206 Apesar de não ter originado de uma operação especial da PF, o “evento midiático, político e judiciário” (Batista, 

2015) que ficou conhecido como Mensalão foi um dos principais desdobramentos dessa sequência de investigação 

de casos de corrupção que afetou membros relevantes do Governo Lula e que contribuiu de forma decisiva para a 

reinserção do tema na agenda política. Cumpre notar que operações com esse escopo já se desenhavam desde antes 

do segundo mandato de Lula, em especial com as investigações do caso Banestado (que deram uma primeira 

notoriedade ao juiz Sérgio Moro, que anos mais tarde foi o responsável pela atuação recheada de ilegalidades na 

Operação Lava-jato e que, após tirar Lula da disputa presidencial de 2018, assumiu o cargo de Ministro da Justiça 

e da Segurança Pública no governo de Bolsonaro) e outras ações correlatas, como a Operação Farol da Colina. 

Após o Mensalão, outros casos como as Operações Satiagraha (2008), Castelo de Areia (2009) e a 

supramencionada Operação Lava-jato (2014) apoiaram-se nessa ampla divulgação midiática de “combate a 

corrupção” e foram marcadas pelo recorrente uso de provas ilícitas, pela violação de garantias fundamentais de 

investigados e acusados e por outros abusos e ilegalidades. Em decorrência dessa atuação espúria, essas três 

operações foram total ou parcialmente anuladas em Tribunais Superiores. 
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membros do próprio Governo Lula. Desse modo, o tema do “combate à corrupção” – que, cada 

vez mais se sustentava no centro do debate público no país – tornou-se a justificativa política e 

midiática para sustentar os investimentos na PF.  

O número de pessoas presas e de inquéritos abertos eram constantemente divulgados 

como supostos sinais de “eficiência” do órgão nesse combate (Folha de São Paulo, 2007b; 

Tognolli, 2009; Brasil, 2006c, 2007c, 2008b). Por exemplo, ao tratar especificamente da 

atuação da PF em casos de corrupção, Tarso Genro, que foi Ministro da Justiça por quase todo 

o segundo governo Lula, afirmou “as ações vão aumentar (...) porque a PF está preparada para 

combater esses crimes. Tudo isso pode ser demonstrado na qualidade cada vez maior dos 

inquéritos e no número de prisões preventivas que vem crescendo” (apud Tognolli, 2009). Lula, 

por sua vez, também comemorava os números de pessoas presas: 

A excelência do trabalho da Polícia Federal vem se refletindo com destaque 

no combate ao narcotráfico, à corrupção e ao crime organizado, 

especialmente por meio das grandes operações que crescem a cada ano, 

desmantelando quadrilhas e prendendo criminosos. Em 2005, portanto, foram 

realizadas 67 grandes operações, com 1.407 prisões. No ano passado, o 

número de operações subiu para 235, com 2.475 prisões, e apenas nos 

primeiros meses de 2009 já foram realizadas 40 grandes operações, e presas 

462 pessoas (Lula da Silva, 2009b, p. 2, grifou-se). 

 

Ao lado disso, o então presidente comemorava também que em “em 60% dos casos, a 

Polícia Federal realiza prisões preventivas”, o que indicaria “o fato de [a PF] estar obtendo cada 

vez mais provas de melhor qualidade, o que aumenta a chance de punição dos criminosos” 

(Lula da Silva, 2009b, p. 3). Não apenas a fala trazia um apoio explícito a uma das medidas 

mais violentas de nosso ordenamento jurídico e a um seríssimo problema de nosso sistema 

prisional – a prisão de inocentes no curso do processo – como também trazia a confusão 

recorrente de tratar investigados como “criminosos” e ignorava os baixíssimos padrões do 

Poder Judiciário para a decretação de prisões provisórias (Gorete et al., 2011). Além disso, 

ignorava que parte significativa dessas operações – independentemente de quais eram os alvos 

– foram marcadas por uma série de ilegalidades e violações a garantias processuais nas 

investigações. 

Apesar do foco midiático na “corrupção” e em crimes envolvendo agentes públicos, o 

discurso de Lula revela uma outra faceta extremamente relevante do fortalecimento da PF no 

período: um aprofundamento ainda mais significativo da “guerra às drogas”, ou, nas palavras 

do então presidente, “o combate sem tréguas ao narcotráfico” (Lula da Silva, 2009b, p. 1). 
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Como mostram os balanços de atividades da PF ao longo do segundo governo Lula (Tognolli, 

2009; Brasil, 2006c, 2007c, 2008b), a maior parte das “megaoperações” realizadas não 

envolviam a perseguição a desvios de recursos públicos ou crimes correlatos, mas sim a 

repressão ao comércio de substâncias consideradas ilegais. No ano de 2009, por exemplo, das 

281 operações realizadas pela PF, uma em cada quatro ações dessa natureza eram voltadas à 

repressão ao mercado de drogas. Apesar das constantes comemorações da PF sobre a 

quantidade de produtos aprendidos, de pessoas presas e de operações realizadas – na visão da 

corporação, para “proteger o cidadão e a sociedade” (Brasil, 2008b) – o mercado dessas 

substâncias – em nível nacional, continental e global – continuou apenas se alimentando das 

políticas proibicionistas para se tornar ainda mais lucrativo e se expandir (Rodrigues, 2012a).  

O fortalecimento de instituições repressivas e o acirramento do controle militarizado das 

cidades sob o signo de uma “segurança cidadã” deram mais alguns passos relevantes ao longo 

do período em análise no presente item. Ainda que ações do gênero tenham se espalhado pelo 

país e atingido regiões pobres das mais diversas cidades, as favelas do Rio de Janeiro foram um 

alvo notável dessas medidas. Compreendidas pelo poder público como regiões “dominadas” 

pelo “Crime Organizado” e zonas de “alto risco” para a população dita “vulnerável” – 

ignorando que parte significativa desse risco vinha da própria atuação violentíssima das polícias 

–, essas regiões foram palco aberto da “disputa” que o Estado pretendia travar (Brito, 2013). 

Seguindo os modelos de “reconquista de territórios” (Franco, 2014207; Malaguti Batista, 

2011), “pacificação” e “ocupação” (Valente, 2013) – que já haviam sido treinados por militares 

brasileiro no Haiti, que haviam informado a criação da FNSP e sustentado a chacina do Pan – 

a grande “inovação” em Segurança Pública apoiada pelo governo Lula para a cidade foi a 

criação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs). Esse verdadeiro “projeto de regulação 

militarizada do território e das populações das favelas” (Valente, 2013, p. 129) pode ser 

 
207 Marielle Franco, autora citada nesse trecho, era vereadora pela cidade do Rio de Janeiro quando, em 2018, foi 

covardemente assassinada junto com o motorista Anderson Gomes, em um dos mais trágicos acontecimentos da 

história política brasileira contemporânea. Com extrema relevância política por sua denúncia da atuação de 

milícias e da ação violenta das forças de segurança do país em favelas, ela foi assassinada por dois milicianos (e 

ex-policiais militares), Ronnie Lessa e Élcio Queiroz, ligados a um grupo de assassinos conhecido como 

“Escritório do Crime”, que tem como uma de suas principais figuras o já mencionado Adriano Magalhães da 

Nobrega – policial assassino e miliciano condecorado na ALERJ por Flávio Bolsonaro. O assassinato de Franco 

ocorreu no momento em que o Rio de Janeiro se encontrava sob intervenção militar federal, coordenada por Walter 

Souza Braga Netto (atual Ministro da Defesa do governo de Bolsonaro) e aprovada pelo governo de Michel Temer 

para lidar com os problemas de “segurança” no Rio de Janeiro. Apesar da turbulenta investigação do caso ter 

descoberto as duas pessoas responsáveis por executar o homicídio, até hoje (mais de três anos depois) permanece 

a pergunta: quem mandou matar Marielle e Anderson? Para maiores considerações sobre o caso, cf. Manso, 2020, 

p. 187-225. 
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identificado como a expressão brasileira das tendências do “novo urbanismo militar” (Graham, 

2016) característico da governamentalidade neoliberal. 

Esse modelo de policiamento implantado em algumas favelas cariocas a partir de 2008 

visava a expulsar o “Tráfico” e o “Crime Organizado” e envolvia a ocupação militar com a 

inauguração de bases de polícias nas favelas, além de uma rotina constante de controle sobre a 

população, com “checkpoints, revistas aleatórias[,] invasões a domicílios” (Oliveira, 2016, p. 

260) e “toques de recolher” (Malaguti Batista, 2011). Como descreve Rodrigues (2012a), “as 

UPPs visa[vam] a retomada territorial das favelas por meio de ações policiais-militares, abrindo 

espaço para a chegada de serviços oferecidos pelo estado e pelo município (...) associados a 

organizações não governamentais e empresas” (p. 81).  

Como mostra Brito (2013), essa gestão articulava – em linha com as diretrizes gerais da 

política de segurança do governo Lula – a militarização da segurança com “políticas de 

intervenção urbana”, pautadas em “políticas pontuais e fragmentárias de compensação social” 

(p. 99) e na “disseminação de um modelo de cidadania” – esvaziado (Dagnino, 2004; Brown, 

2015) – “mediado pelo consumo, com o requentamento e requintamento da ideologia 

(neo)liberal da ‘livre-iniciativa’, do ‘livre empreendedorismo’ e do ‘empresariamento de si’” 

(p. 100). Nesse amálgama neoliberal, procurava-se construir, por meio do controle violento da 

população pobre, um modelo de “cidade mercadoria” (Franco, 2014) voltada aos negócios, aos 

megaeventos e à plena inserção nos mercados globais (Brito, 2013; Franco, 2014; Valente, 

2013). Nesse sentido, como pontua Brito (2013), foi explícita a declaração do então 

coordenador nacional do PRONASCI, Ricardo Rotenberg de que o objetivo era “estabelecer 

um ‘cinturão de segurança’ na Zona Sul, no Centro e em parte [estratégica] da Zona Norte para 

a Copa do Mundo de 2014 e para as Olimpíadas de 2016” (p. 97). 

De modo semelhante ao ocorrido no “teste” realizado durante os jogos Panamericanos 

(Brito, 2013), a política das UPPs foi marcada por um “consenso macabro” (Malaguti Batista, 

2011, p. 104) entre políticos, veículos tradicionais da imprensa, empresários, especialistas e 

gestores de segurança pública: glorificavam-se as operações de “pacificação” e de combate ao 

“inimigo” encarnado no tráfico e ignoravam as recorrentes denúncias de abusos e violências 

contra a população (Franco, 2014; Malaguti Batista, 2011; Oliveira, 2016). Para Lula, esse 

modelo era “um exemplo para o Brasil” de “como [seria] possível a gente cuidar e acabar com 

o narcotráfico e o crime organizado utilizando muito mais inteligência do que força” (Lula da 

Silva, 2009c, p. 2-3).  
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A menção à “inteligência” feita por Lula – que, certamente, não se contrapunha ao uso 

da força – aponta também para facetas relevantes das UPPs. Como mostram Malaguti Batista 

(2011) e Valente (2013), documentos vazados do governo estadunidense evidenciaram que a 

política tinha como uma de suas bases o modelo bélico de contrainsurgência, desenvolvido e 

maturado nas ocupações militares coloniais (como as ocupações francesas na Indochina e na 

Argélia – e, também, na ocupação brasileira do Haiti), nas ditaduras do Cone-Sul, na “guerra 

às drogas” travada pelos EUA na América Latina e nas guerras empreendidas por aquele país 

na Ásia e no Oriente Médio; e que se tornou estratégia central na “guerra ao Terror” doméstica 

naquele país (Harcourt, 2018). 

Nesse sentido, as contribuições de Harcourt (2018) – descritas de forma detida no item 

2.4 deste trabalho – ajudam a entender as dinâmicas envolvidas nessa suposta “inovação” da 

segurança pública brasileira208, bem como evidenciam a inserção do paradigma interno de 

“guerra ao Crime Organizado” em processos transnacionais mais amplos. Não por acaso, a 

análise de Valente (2013) sobre a doutrina de contrainsurgência no Rio de Janeiro se 

aproximam de forma significativa das proposições de Harcourt (2018) sobre a internalização 

da “guerra ao Terror” nos EUA. Ambos os autores destacam a particularidade da existência de 

operações “cujas táticas se assemelham à contrainsurgência, sem haver, contudo, uma 

insurgência real, mas apenas uma imagem de insurgência” (Valente, 2013, p. 145), apoiada em 

um processo constante de construção de supostos inimigos perigosos. No contexto analisado 

por Harcourt (2018), esses inimigos que justificariam medidas de controle e violência 

generalizadas seriam supostos “terroristas”; nas favelas do Brasil, seria a imagem de 

“traficantes (...)[,] colocados como culpados pela negligência histórica do Estado com esses 

territórios” (Valente, 2013, p. 145). 

Seguindo esse modelo, portanto, a primeira UPP foi instalada na favela de Santa Marta 

no final de 2008. Contudo, como ressalta Brito (2013), “o enaltecimento da regulação armada 

de territórios, espalhada em uníssono pela grande mídia, adquiriu contornos especiais durante 

a maior incursão das forças repressivas do Estado brasileiro em áreas favelizadas” (p. 82) – 

uma operação de invasão e ocupação realizada em conjunto por agências estaduais e federais 

nos dois meses finais de 2010, que “teve como palco, em especial, o Complexo do Alemão e a 

Vila Cruzeiro” (Brito, 2013, p. 82). Conforme descrevem Brito (2013), Malaguti Batista (2011) 

 
208 Ocupação militar das cidades, foco em inteligência, coleta massiva de informações, uso de prisões preventivas, 

torturas e assassinatos daqueles identificados como inimigos e, enfim, a própria ideia de “pacificação” da 

população e de territórios são algumas das características descritas por Harcourt (2018) para falar da 

contrainsurgência, que se aplicam para as táticas empregadas nas UPPs cariocas. 
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e Rodrigues (2012a), a incursão militar foi propagandeada – em mais um “consenso macabro” 

(Malaguti Batista, 2011) entre governo federal, governo estadual, especialistas em segurança, 

meios de comunicação tradicionais e classes dominantes – como a única resposta possível e 

necessária à chamada “onda” de violência ocorrida em novembro daquele ano na cidade, 

atribuída aos “chefões” do chamado “Crime Organizado” (Brito, 2013, p. 84)209. Apesar dessa 

“onda” ter atingido diversas cidades do estado, a solução do poder público foi realizar uma 

(nova) invasão militar no Complexo do Alemão e na Vila Prudente. Com amplo apoio do 

Governo Federal, foi deflagrada (mais) uma Operação que envolveu “tropas do Exército e da 

Marinha (fuzileiros navais), policiais militares, policiais federais, policiais civis, membros da 

Força Nacional [de Segurança Pública] e policiais rodoviários” e um verdadeiro arsenal de 

guerra, com o pretenso objetivo de expulsar o Crime Organizado e “pacificar” a área. A ação 

da chamada “Força de Pacificação” – que “incorporou militares que estiveram na (...) 

MINUSTAH e que receberam treinamento para combate em áreas urbanas muito parecidas com 

as favelas cariocas” (Rodrigues, 2012a, p. 81) – foi transmitida ao vivo pelas principais redes 

de televisão e comemorada com fervor por diversos setores, em um amplo processo de 

“monumentalização e glamorização do potencial de violência estatal” (Brito, 2013, p. 87) e de 

“deslocamento de uma naturalização da truculência policial para o seu elogio” (Malaguti 

Batista, 2011). 

Em 29 de novembro, um dia após o chamado “Dia D” da Operação, no qual foi 

“celebrada uma cerimônia de hasteamento da bandeira nacional no alto de um dos morros” 

(Brito, 2013, p. 85), Lula foi enfático ao afirmar que a Operação, que, para ele, havia apenas 

começado, “esta[va] sendo um sucesso” (Lula da Silva, 2010a, p. 3). O então presidente 

ressaltou o compromisso de que auxiliaria com tudo “o que o Rio de Janeiro precisar para acabar 

com o narcotráfico” (Lula da Silva, 2010a, p. 3) e deixou sua mensagem à população do estado: 

“nós venceremos essa guerra” (Lula da Silva, 2010a, p. 3). Em outro discurso, em dezembro 

daquele ano, explorando a lógica binária de construção de inimigos, ele ressaltou que a ação 

representava o momento em que o Estado “privilegiou tratar das pessoas de bem do Rio de 

Janeiro que trabalham, das mães, dos homens honestos que trabalham neste país, em detrimento 

da bandidagem e do narcotráfico” (Lula da Silva, 2010b, p. 3). Para Lula (2010b), durante a 

 
209 A partir de 21 de novembro de 2010, foram registradas na cidade uma série de atos de violência, nos quais 

“ônibus, automóveis e vans foram queimados ou destruídos e estabelecimentos policiais – especialmente cabines 

ao longo de avenidas – foram alvos de tiros” (Brito, 2013, p. 84). As ações, atribuídas aos rótulos genéricos de 

“traficantes” (Rodrigues, 2012, p. 80) ou “chefões do Crime Organizado” (Brito, 2013, p. 84) “não se 

restringi[ram] à cidade do Rio de Janeiro, mas alcanç[aram] também Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu, mesquita, 

São João de Meriti, Cabo Frio e Macaé” (Brito, 2013, p. 85) 
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Operação “povo viu as Forças Armadas brasileiras servindo ao povo brasileiro, não para atacar 

o povo, bater no povo, mas para defender o povo dos verdadeiros bandidos deste país” (p. 5). 

Nesse sentido, é importante notar que, como destaca Rodrigues (2012a, p. 80-81), toda 

a Operação de 2010 no Complexo do Alemão teve como base a Lei Complementar nº 136, 

promulgada por Lula em 2010. Essa lei, cujo projeto teve origem no Poder Executivo, alterava 

e complementava a já mencionada Lei Complementar nº 97/1999, e, dentre outras disposições, 

regulamentava a atuação das Forças Armadas nas chamadas “operações de Garantia de Lei e 

Ordem”. Conforme sua exposição de motivos, assinada conjuntamente por Nelson Jobim (ex-

Ministro da Justiça no Governo de FHC, à época Ministro da Defesa de Lula) e Luiz Paulo 

Barreto (à época, Ministro da Justiça), o diploma legal tinha como objetivo declarado 

“proporcionar o fortalecimento das instituições militares no contexto da consolidação da 

democracia brasileira” (Brasil, 2009). Como mostra Rodrigues (2012a), uma faceta relevante 

desse diploma legal foi o estabelecimento de “regras para a atuação de militares em operações 

de segurança pública, determinando que os governadores estaduais poderiam solicitar ao 

governo federal o apoio de forças federais (...) em situações tidas como de grave ameaça à 

ordem pública” (p. 80) e – como já constava na lei aprovada no governo de FHC – de risco à 

“incolumidade das pessoas e do patrimônio”210. A Força de Pacificação que atuou na região 

foi formada, precisamente, de uma requisição desse tipo. 

Se a história é encenada, de fato, em repetição (Marx, 2011, p. 25), o Rio de Janeiro 

precisou de pouco mais de três anos para viver sua farsa olímpica e neoliberal – que, 

infelizmente, não foi menos tragédia. Assim como na “Chacina do Pan” (e em incontáveis 

outras operações militares nas favelas), as glamourizadas operações de “pacificação” do 

Alemão e da Vila Cruzeiro iniciadas ao final de novembro de 2010 foram marcadas por uma 

atuação extremamente violenta das forças de segurança, nas quais 37 pessoas foram 

assassinadas (Folha de São Paulo, 2010), algumas com “claros sinais de execução” (Brito, 2013, 

p. 86) – além de uma série de denúncias de “tortura, extorsão, ocultação de cadáveres, furto e 

roubo de moradores e pequenos comerciantes” (Brito, 2013, p. 86). Em nome dessa “guerra” e 

 
210 Além disso, a Lei trazia outras facetas relevantes de utilização das Forças Armadas para o combate à supostos 

inimigos internos. Por um lado, ela “incorporou decisões anteriores que deram o chamado poder de polícia (revistar 

veículos e pessoas, prender suspeitos em flagrante) às Forças Armadas na faixa de fronteira e nas águas territoriais 

brasileiras” (Rodrigues, 2012a, p. 80). Por outro, deu à Aeronáutica os poderes de “atuar, de maneira contínua e 

permanente, por meio das ações de controle do espaço aéreo brasileiro, contra todos os tipos de tráfego aéreo 

ilícito, com ênfase nos envolvidos no tráfico de drogas, armas, munições e passageiros ilegais, agindo em operação 

combinada com organismos de fiscalização competentes, aos quais caberá a tarefa de agir após a aterragem das 

aeronaves envolvidas em tráfego aéreo ilícito, podendo, na ausência destes, revistar pessoas, veículos terrestres, 

embarcações e aeronaves, bem como efetuar prisões em flagrante delito” (art. 18, VII da Lei Complementar nº 

136/2010, redação original). 
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do combate ao suposto inimigo encarnado no “Crime Organizado”, o então comandante-geral 

da Polícia Militar Mário Sérgio Duarte deixou claro que “a ordem” dada às forças de repressão 

era “vasculhar casa por casa, beco por beco, buraco por buraco” (apud Brito, 2013, p. 86). Mais 

ainda, Duarte afirmou que “se houver casas em que a entrada dos policiais não for permitida, 

as suspeitas aumentam de que há traficantes escondidos” (apud Brito, 2013, p. 86). Em outras 

palavras, no contexto de “sucesso” dessa operação, não permitir uma violação a um direito 

constitucional básico, portanto, foi suficiente para a polícia tratar moradores como “inimigos”.  

Sob o rastro de sangue de mais uma ação “inteligente” realizada com “integração” das 

forças de segurança, construía-se cada vez mais a “transformação da cidade em commodity, 

cidade-empresa a ser vendida na bolsa de imagens urbanas na disputa desse capital fugaz” 

(Malaguti Batista, 2011), que tinha como principal vitrine os megaeventos esportivos que 

seriam realizados – em especial a Copa do Mundo de 2014 e as Olímpiadas de 2016, cujas 

candidaturas haviam vencido as disputas de sedes em 2007 e 2009, respectivamente.  

Assim como havia ocorrido na fracassada experiência de Medelín que serviu de base 

para as UPPs (Rodrigues, 2012a; Malaguti Batista, 2011), a ocupação militar do Alemão foi 

seguida da construção de um teleférico, que buscava atrair capitais por meio de uma aposta no 

“potencial econômico turístico” (Blank, Brito e Vilar, 2013, p. 220) da região. Nesse sentido, 

em dezembro de 2010, Lula visitou o Complexo do Alemão e, dirigindo-se ao então presidente 

do Comitê Olímpico Brasileiro, pediu que ele levasse “a imagem disto aqui [da favela 

“pacificada” e do teleférico] para os gringos que pensam que a gente não vai ter competência 

de fazer uma Olimpíada” (Lula da Silva, 2010b, p. 7). Nessa mesma visita, contudo, uma 

ativista comunitária da região questionou o então Presidente sobre o modelo de policiamento 

propagandeado: “é realmente paz ou apenas saímos de um sistema para cair em outro?” (apud 

Malaguti Batista, 2011, p. 113) 

Após as Operações de novembro de 2010, os Complexos do Alemão e da Penha ficaram 

sob ocupação militar da chamada Força de Pacificação por praticamente dois anos, quando foi 

finalizada a instalação de UPPs nos locais. Assim como em outras regiões da cidade (e do globo, 

na realidade), essa mistura de dispositivos de exceção e de gestão da miséria neoliberal não 

resolveu os problemas da segurança, não erradicou grupos ligados a mercados ilegais e não 

acabou com o comércio de substâncias psicoativas.  

Como destacam Malaguti Batista (2011), Rodrigues (2012a) e Valente (2013), as 

incursões militares apenas deslocaram a atuação do mercado varejista de drogas que continuava 

extremamente lucrativo sob a política proibicionista. Segundo Rodrigues (2012a), o efeito 
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imediato das ocupações das UPPs foi o “abafamento do narcotráfico nessas favelas e a fuga de 

traficantes para outras favelas do Rio de Janeiro e da Grande Rio, reproduzindo em escala local 

o efeito das políticas repressivas no plano internacional” (p. 82).  Ao lado de incontáveis abusos 

contra a população, casos de torturas, mortes e desaparecimentos (Franco, 2014), o legado 

deixado foi o fortalecimento (simbólico e material) das agências repressivas e do discurso que 

mantém o suposto “Crime Organizado” – ou o “tráfico” – como um verdadeiro “perigo de 

emergência”, que requereria vigilância constante e enfrentamento militarizado, ainda que 

combinados com esparsas provisões sociais e com uma visão mercadológica e empreendedora 

de cidadania. 

Nesse sentido, pesquisas indicam também que um dos efeitos verificados no processo 

de implantação das UPPs em relação à reconfiguração de redes ligadas a mercados ilegais foi 

o “fortalecimento das milícias no período” (Willadino, Nascimento e Silva, 2018, p. 127; Hirata 

et al., 2021). Além da impulsão aos discursos que possibilitaram o surgimento desses grupos, 

“fortalecimento das milícias durante o período de implementação das UPPs se relaciona com 

decisões políticas sobre o que deveria ser enfrentado” (p. 128), uma vez que o “processo de 

implantação das Unidades Policiais não estabeleceu como prioridade a atuação em áreas 

dominadas por milícias” (p. 128). No mesmo sentido, Hirata (2020) destaca que, dentro da 

política de segurança centrada nas UPPs, “o uso de força estatal foi pouco direcionado” para 

áreas dominadas por grupos milicianos em comparação com as áreas de atuação das chamadas 

facções. Em suas palavras,  

Nesse período, houve uma única UPP (...) implementada em área de milícias, 

dentre as mais de 40 unidades instaladas em diferentes regiões do Rio de 

Janeiro. Ademais, as operações policiais, maior instrumento da ação pública 

na área de segurança, foram feitas majoritariamente em áreas de facções 

(48%) e, detrimento das milícias (6,5%), ainda que as áreas sobre o controle 

das milícias (...) fossem muito maiores (Hirata, 2020). 

 

A Operação realizada no Complexo do Alemão foi recheada de imagens simbólicas de 

exaltação da violência estatal e do discurso de guerra, representadas, em especial, pelo 

hasteamento das bandeiras do Brasil e do Rio de Janeiro no topo do morro. Essa mesma 

imagem, contudo, carrega outras dimensões que talvez não estivessem tão explícitas naquele 

dia. Um dos agentes que hasteou as bandeiras foi Marcos Vieira de Souza, o Falcon, à época 

policial civil, e que, posteriormente foi preso acusado de envolvimento em grupos milicianos 

(Manso, 2020). Após uma invasão militar na favela, as forças policiais e expressões do 

subproduto tóxico dessa guerra hastearam uma bandeira do Brasil no topo do morro, sob o 
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aplauso do “consenso macabro” (Malaguti Batista, 2011) em torno daquela política de 

segurança. Talvez um prenúncio dos tempos ainda mais macabros que estariam por vir. 
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DOIS BREVES PASSOS (ENTRELAÇADOS) PARA CONCLUSÕES 
 

PRIMEIRO PASSO: DE VOLTA À GUINADA PUNITIVA NEOLIBERAL BRASILEIRA?  

Toda a exposição nos traz de volta, portanto, às questões apresentadas no início deste 

trabalho. Ainda que não seja possível dar conta de todos os fatores envolvidos e de toda a 

complexidade existente nas intricadas discussões sobre Sociologia da Punição, guinada 

punitiva, neoliberalismo, política criminal e repressão ao chamado “Crime Organizado”, os 

resultados da pesquisa realizada apontam alguns caminhos para pensar as transformações 

verificadas nos mecanismos punitivos no país nas últimas décadas e, em especial, seus engates 

e relações com processos globais e macrossociais mais amplos. 

Como trabalhado ao longo do primeiro capítulo e já extensamente discutido na análise 

sociológica dos mecanismos punitivos, a violência estatal como forma de manutenção de 

hierarquias de raça e classe nunca deixou de ser a regra dos sistemas de justiça criminal e da 

atuação das polícias no capitalismo – nem no Brasil, nem nos EUA e nem em diversos outros 

contextos analisados pela bibliografia. Os dois casos investigados em maiores detalhes, 

contudo, ajudam a compreender algumas novidades do momento atual, marcado pelas 

“convergências estruturais” entre espraiamento da racionalidade neoliberal e o acirramento da 

violência institucional. Em síntese, sugere-se que as atualizações podem ser identificadas, 

principalmente, pela generalização, intensificação e totalização da lógica do medo que passa a 

perpassar todos os aspectos da vida social e pelo consequente espraiamento dos aparatos 

securitários e de controle para uma gama ainda maior de esferas da vida. 

Dentro do contexto de espraiamento de uma racionalidade que prega a individualização 

e a competição desenfreada para aprofundar dinâmicas de exploração e garantir um acúmulo 

ainda mais acentuado das riquezas nas mãos de poucos, diluem-se, cada vez mais, quaisquer 

resquícios de construção coletiva da vida social. Nessa nova forma do capitalismo 

contemporâneo, a construção constante dos variados “perigos de emergência” securitários – nas 

figuras do “terrorismo”, dos “cartéis” e do “Crime Organizado” no Brasil – cumpriu (e ainda 

cumpre) funções de governo centrais nestas generalizações correlatas do medo e da pretensa 

“segurança”. Se a insegurança engendrada pelo próprio espraiamento de uma racionalidade 

neoliberal é difusa, totalizante e constante, o “inimigo” construído pelas práticas de governo 

para (tentar) oferecer algum tipo de resposta a este ambiente de incerteza também precisa ser.  

Assim, por um lado, como típico da construção neoliberal que centraliza a esfera penal 

como locus privilegiado de atuação (Harcourt, 2010; Simon, 2007) estatal para o governo das 
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populações, a construção de tais figuras como (ao menos uma das) principais ameaças ao 

desenvolvimento da sociedade e como “matriz explicativa” (Telles, 2019) para os mais variados 

problemas sociais contribuiu ativamente para esconder as causas sociais desses problemas. 

Atuou-se (e ainda atua-se), em nível global e local, com medidas de controle e repressão contra 

estes supostos problemas sem nunca questionar os elementos estruturais da sociedade 

capitalista que deram o combustível, a pólvora e o fósforo para as “combinações explosivas” 

das quais emergiram algumas manifestações dos problemas identificados.  

Por outro lado, como visto, é precisamente dessa identificação de inimigos cada vez 

mais fantasmagóricos, que poderíamos “apenas imaginar, suspeitar, presumir ou temer” 

(Ewald, 2010, p. 286) que se abriram muitas das portas – nos EUA e no Brasil, como visto – 

para essa generalização dos aparatos securitários, das práticas repressivas e da lógica de 

controle sobre todos (ou quase todos) aspectos da vida social e para o desenvolvimento 

praticamente inesgotável de dispositivos cada vez mais abrangentes de controle. 

Como procurou-se mostrar, expansão carcerária e emergência do encarceramento em 

massa, adoção de novas políticas de cunho repressivo, legislação penal abrangente, 

intensificação da militarização da segurança, gestão militarizada de territórios, implementação 

de novas tecnologias de controle e vigilância, em especial por meio dessa atualização dos 

processos de construção de inimigos – tendências da “convergência penal” (Cavadino e Dignan, 

2006) repressiva neoliberal contemporânea – foram todos fenômenos verificados tanto nos 

EUA, quanto no Brasil nas últimas décadas, ainda que tais processos tenham sido construídos, 

em cada um dos contextos, como visto ao longo de todo o trabalho, seguindo os processos 

políticos específicos e se articulando com questões, racionalidades e lógicas locais.  

Ainda, como visto ao longo do segundo capítulo, mais do que uma espécie de 

convergência de ideias, os processos dos quais emergiram ou se intensificaram tais fenômenos 

no Brasil foram marcados, de forma decisiva, por pressões, influências e interpenetrações de 

políticas de combate e controle idealizadas nos EUA, constantemente testadas em contextos 

periféricos e disseminadas através de organismos internacionais com o objetivo de construir 

constantemente ambientes pretensamente “seguros” – em especial, para o fluxo de capitais e 

mercadorias. Esses processos de influência e interpenetração, como trabalhado, não devem ser 

entendidos como imposições ou replicações cegas, nem como uma espécie de caminho único e 

necessário: eles foram internalizados, atualizados e testados em constante diálogo com lógicas 

e racionalidades distintas. Neste ponto, cumpre notar que dentre todos os fenômenos, a 

militarização da segurança interna talvez seja um dos pontos privilegiados para compreender 
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estas interpenetrações recíprocas: essa tendência recente verificada nos EUA e na Europa de 

uso de forças, técnicas e equipamentos militares contra a população já era uma realidade no 

Brasil desde as formações das primeiras estruturas policiais e do exército e já havia se 

dinamizado e expandido ao longo do século XX, em especial ao longo da ditadura militar – 

que, assim como em outros países vizinhos, recebia apoio direto dos EUA para as práticas 

violentas. No entanto, em uma espécie de “efeito bumerangue” contínuo, as diretrizes de 

militarização urbana que tomaram os países centrais nos últimos anos, como visto, contribuíram 

também, ao longo dos últimos trinta anos, para uma renovada intensificação da já tradicional 

militarização da segurança no Brasil. 

Exatamente por todos esses fatores, apesar das controversas em torno da utilização da 

expressão “guinada punitiva” para o estudo da realidade brasileira no período estudado 

(Azevedo e Campos, 2020; Alvarez e Campos, 2017), os elementos trabalhados ao longo da 

pesquisa ajudam a sustentar o argumento – já enunciado no início do texto – de que, diante de 

certas mediações, o conceito utilizado por Garland (2008) e Wacquant (2007a) é adequado 

também para a compreensão das transformações verificadas em nosso país. Em outras palavras, 

a pesquisa parece trazer elementos para sustentar que no âmbito do processo global de 

reestruturação do campo penal e de intensificação e generalização do controle social e da 

violência institucional contra a população pobre e não-branca com o advento do neoliberalismo, 

verificou-se, também no Brasil, uma atualização das práticas e estratégias repressivas voltadas 

às classes e grupos marginalizados. Entre as diversas disputas, pressões e hibridizações 

apresentadas, o paradigma interno de “guerra ao Crime Organizado” emergiu como principal 

forma local – relacionada a processos sociais e históricos específicos – dessa reconfiguração, 

tornando-se, nas palavras de Hirata e Grillo (2019), fundamento central para “acionar [novos e 

antigos] dispositivos de exceção, sitiar populações e incapacitar os indesejáveis, com a 

finalidade de garantir a extração, posse e circulação de riquezas” (p. 556). 

Em convergência com os processos verificados em outras partes do mundo, a “nossa 

própria” (Cardoso, 1998b) concepção nova de guerra na segurança pública também teve como 

pedra angular a criação e a atualização – adequadas a uma racionalidade neoliberal, como 

trabalhado ao longo do primeiro capítulo – constante de figuras “quase fantasmáticas” de 

inimigos poderosos, imprevisíveis e causadores de pretensas catástrofes que ameaçariam toda 

a sociedade e o Estado. A pronta identificação desses “novos” – e, supostamente, ainda mais 

assustadores – “perigos de emergência” com a figura incerta do “Crime Organizado”, tratado 

no discurso oficial como grande responsável por toda sorte de problemas sociais das nossas 
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cidades, permitiu uma espécie de hibridização de mão dupla da guinada punitiva neoliberal em 

solo brasileiro. Os ditames individualizantes, responsabilizantes e securitários de uma 

penalidade adequada à racionalidade neoliberal que passou a se espraiar no país ao longo do 

período estudado engataram-se e articularam-se, por um lado, ainda que de forma restrita, com 

signos de proteção de direitos humanos, promoção de cidadania, políticas sociais, marcas de 

nosso processo de redemocratização; e, por outro, com os padrões de violência contra a 

população pobre e negra do país e com os dispositivos de controle social militarizado 

preexistentes no país, gestado nos períodos coloniais e escravistas e atualizados, expandidos e 

dinamizados ao longo do século XX – e, novamente, atualizados nos últimos trinta anos. 

Em síntese, compreender essa dupla articulação e hibridização, que tem a conformação 

da “guerra ao Crime Organizado” como um dos pontos centrais de sustentação, portanto, 

permite a observação da integração das dinâmicas punitivas brasileiras no contexto global, 

levando em consideração tanto os processos políticos específicos pelos quais os câmbios penais 

foram construídos, quanto a construção social e histórica do país. 

Assim, por um lado, sustentar a ocorrência de uma espécie de “guinada punitiva” 

brasileira não significa dizer que apenas medidas abertamente repressivas foram adotadas ao 

longo do período estudado211. Em realidade, como explorado nos capítulos 3 e 4, sustenta-se 

que tais medidas compuseram, no Brasil, em conjunto com disposições legais de 

“diversificação” – como a Lei 9.099/95 e a despenalização do porte para uso de drogas na Lei 

11.344/06, para citar dois exemplos trabalhados ao longo do texto – e com políticas voltadas a 

tímidas provisões sociais – como algumas diretrizes dos PNDH e do PRONASCI –, um quadro 

político-criminal geral que permitiu o alargamento da malha penal sobre a sociedade e um 

acirramento da violência estatal contra setores marginalizados da população. 

Por outro lado, a compreensão proposta certamente não ignora a existência de um 

histórico de violência institucional contra a população pobre, negra e indígena no país, que, 

antes do período em análise, perpassou e se reconfigurou em distintos momentos de nossa 

História, do sistema colonial e escravista à ditadura militar (Flauzina, 2017a). Pelo contrário, é 

precisamente do engate (Minhoto, 2020) e da atualização das novas tendências penais 

 
211 A reconstrução histórica e teórica realizada nos dois primeiros capítulos, ademais, aponta que as “guinadas 

punitivas” neoliberais descritas por Garland (2008) Wacquant (2008) e outros – verificadas, em especial, nos EUA 

e na Europa Ocidental – também não se construíram apenas através de medidas abertas de endurecimento penal, 

ou por caminhos propriamente lineares. As análises de Hinton (2016), Cooper (2017) e Simon (2007) ajudam a 

compreender como elas se articularam com racionalidades distintas e com processos históricos específicos também 

naqueles países, da construção articulada à “guerra à pobreza” de Johnson nos EUA à terceira via do trabalhismo 

inglês, passando pelos diversos outros momentos apresentados anteriormente. 
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contemporâneas com esse histórico local que emergiu essa intensificação verificada no país nos 

últimos trinta anos – que, infelizmente, ganhou contornos ainda mais terríveis nos últimos 

cinco. Se, como sustentado ao longo do primeiro capítulo, a governamentalidade neoliberal tem 

como fundamento a escolha pela produção constante de guerras contra a própria população para 

a manutenção do sistema e para a construção aparentemente paradoxal de ambientes tidos como 

“seguros”, tudo isso encontra um terreno mais fértil em locais marcados por uma herança 

colonial e escravista, nos quais as fraturas sociais são ainda mais gritantes e nos quais a lógica 

de guerra contra setores da população é marca fundante do sistema de justiça criminal. 

A nossa própria metáfora bélica convergente com nosso processo de neoliberalização – 

a “guerra ao Crime Organizado” – se materializou em uma propulsão das nossas próprias 

verdadeiras guerras que já eram travadas diariamente nas periferias e favelas de todo o país e 

do verdadeiro genocídio que já estava em curso, por meio do fortalecimento de operações 

policiais e militares extremamente violentas, de práticas de tortura, de assassinatos cometidos 

por agentes legais e paralegais e com o aprisionamento – agora, massivo – da população pobre 

e negra do país. Ou seja, nas nossas práticas diárias de guerra, aqueles construídos como 

“grandes inimigos perigosos”, “ameaçadores”, “causadores de riscos insuportáveis”, enfim, os 

“criminosos organizados” e alvos de toda a nova parafernália de controle e repressão 

continuaram sendo aqueles que são alvos do sistema penal brasileiro desde sua nascença: jovens 

pobres, negros, residentes de favelas e periferias. Os inimigos íntimos (re)construídos e 

selecionados por este novo paradigma para dar bases à gestão violenta das inseguranças foram 

aquelas pessoas que, desde os horrores do período colonial, são apontados nas relações do 

capitalismo brasileiro como “classes perigosas” ou “indesejáveis”. 

 

SEGUNDO PASSO: EXISTEM CAMINHOS PARA ALÉM DOS CONSENSOS SECURITÁRIOS 

NEOLIBERAIS? 

Em síntese, sustenta-se que o paradigma brasileiro de “guerra ao Crime Organizado” – 

construído no período analisado e levado às últimas circunstâncias nos últimos anos – pode ser 

compreendido como uma espécie de pedra angular da construção de um consenso securitário 

neoliberal que atualizou a barbárie do Estado. De fato, esse paradigma tem como marca a 

hibridização e a coexistência de uma gama complexa de racionalidades e discursos, que 

assumiram distintas formas ao longo dos governos de FHC e Lula. No entanto, a pesquisa nos 

mostrou como essa coexistência só pôde existir dentro de um horizonte em que foram apagadas 

ou deixadas de lado as possibilidades de pensar os problemas em outros termos. Mesmo quando 
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nestas emaranhadas hibridizações abriu-se espaço para algumas esparsas medidas de 

diversificação ou de algum grau de garantia de direitos, nunca se abriu espaço, no plano 

governamental, para questionamentos efetivos ao caráter estrutural de dominação de classe e 

raça que marcam o sistema de justiça criminal brasileiro de sua emergência até hoje.  

 Da constante construção da figura de um inimigo que traria risco para todos nós, a 

resposta de governo apresentada foi, sempre, a insistência constante no fortalecimento contínuo 

do sistema – por reformas, investimentos, modernização e ampliação de seu espectro de 

controle e atuação. Seja por algumas apostas abertamente de endurecimento e repressão, seja 

pelo investimento em pretensas soluções “preventivas”, “eficientes” e “inteligentes”, assim 

como pela constante combinação entre tais diretrizes, o uso de mecanismos penais e securitários 

apareceu como um suposto consenso para lidar com esses aventados perigos. Em linha com as 

articulações entre neoliberalismo e penalidade, o fortalecimento deste sistema que nunca 

cumpriu outra função em nosso país senão a manutenção violenta das hierarquias sociais e que 

apenas oferece respostas individuais para problemas estruturais emergiu como uma espécie de 

“única alternativa” governamental para lidar com a questão.  

Assim, ainda que possamos falar em hibridizações, é notório que o período estudado foi 

marcado, nas esferas analisadas de governo, por uma completa ausência das discussões sobre 

como jogar arbitrariamente determinados mercados na ilegalidade – em especial o mercado de 

substâncias psicoativas, amplamente consumidas no país e no mundo todo – cumpriu (e ainda 

cumpre) um papel central no fortalecimento das redes tidas como “ameaças” à segurança. 

Durante todo os governos de FHC e Lula, manter uma política proibicionista em relação ao 

comércio de determinadas substâncias e reforçar a guerra travada em territórios pobres em 

nome do combate a este mercado apareciam quase que como temas indiscutíveis. A Lei de 

Drogas de 2006 evidencia isso: a despenalização do porte para o uso foi uma medida 

complementar ao acirramento da repressão ao tráfico. Em um ciclo que se retroalimenta, como 

visto, a própria violência gerada pela proibição foi constantemente utilizada como argumento 

para manter a repressão extremamente seletiva voltada àqueles taxados como “traficantes”. 

Do mesmo modo, discussões sobre a redução do poderio bélico do Estado e sobre 

práticas e políticas ativas de desencarceramento jamais ganharam espaço relevante nas 

discussões governamentais. Fortalecimento, ampliação e pretenso controle democrático das 

polícias e das prisões foram as bases sobre as quais construíram-se os trágicos resultados dessa 

“guerra ao Crime Organizado”. Da aposta na lógica de guerra e de suas hibridizações, de um 

lado, viu-se o aterrorizante cenário no qual incontáveis vidas foram perdidas e um número 
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absurdo de pessoas foram varridas para dentro de prisões que são verdadeiras casas de tortura 

física e psicológica. De outro (ou, talvez, do mesmo), viu-se o crescimento das mais variadas 

redes ligadas a mercados ilegais que se pretendiam combater e a expansão dos grupos 

paramilitares milicianos – que levaram sua influência, hoje, para o próprio Executivo Federal, 

não por acaso, ao lado de militares que ganharam prestígio nas grandes operações de 

“segurança” realizadas internamente e na ocupação de do Haiti. 

 De fato, as hibridizações da política criminal com medidas de direitos humanos e 

cidadania se deram, portanto, dentro de uma visão esvaziada de tais noções. Fortalecer o sistema 

que, historicamente, foi (e ainda é) responsável por sistemáticas violações de direitos humanos 

jamais poderia prover proteção de tais direitos. As lições sobre a história das polícias e das 

prisões em nosso país evidenciam isso: desde que surgiram, elas jamais cumpriram outra função 

senão a de manutenção – por meio da violência e do extermínio – de hierarquias de raça e classe. 

Fortalecer um sistema calcado na exclusão violenta de determinadas pessoas e grupos sociais 

jamais poderia prover qualquer visão comprometida com uma ampliação efetiva e popular da 

democracia. Ao compactuar com este sistema e fortalecê-lo – em uma espécie de “isomorfismo 

reformista” (Foucault, 2012) – e ao apostar em uma lógica de guerra calcada na construção de 

grupos sociais como inimigos, abriram-se as portas para algumas das tragédias que vivemos 

hoje. 

 No entanto, se o consenso securitário neoliberal foi a marca das discussões 

governamentais, fora deste ciclo, vozes por vezes silenciadas já apontavam, desde antes do 

período estudado, os caminhos que existiam para além das grades, das polícias e da gestão 

contínua da violência contra corpos marginalizados e precarizados (Marques, 2018). Nas 

palavras de Telles et al. (2020), “a ponta do Estado que aciona os dispositivos do 

encarceramento e as práticas de extermínio termina por suscitar um multifacetado campo 

político, de conflito e contestação” (p. 1). Diversos coletivos, assim, têm se organizado 

colocando “a vida como campo de disputa” (Telles et al., 2020, p. 2), em um “campo de 

experimentação política que trabalha as miríades de ações de resistência, de contornamento e 

de oposição contra a violência estatal” (p. 13).  

 Movimentos sociais, movimentos e coletivos negros, movimentos de sobreviventes do 

sistema prisional e grupos de familiares das vítimas do Estado, setores acadêmicos minoritários, 

entre outros, há muito apontam que contra as políticas que construíram e aprofundaram este 

sistema estatal que produz morte e sofrimento em massa, precisamos pensar para além das 

prisões e das polícias. Sem pretender dar conta de todos os movimentos articulados em torno 
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desta pauta, gostaria de destacar as Mães de Maio, a Associação de Amigos e Familiares de 

Presos/as – Amparar, a Rede 02 de outubro, a Agenda Nacional pelo Desencarceramento, as 

diversas Frentes Estaduais pelo Desencarceramento, que fazem parte destas articulações e 

resistências que diuturnamente lutam contra a maquinaria punitiva do Estado. 

 Todas estas lutas apontam para a necessidade de pensar no enfraquecimento e na 

desestruturação das agências deste sistema, tendo como horizonte sua abolição na sociedade. 

Como já apresentado, isto significa pensar para além das armas, das balas, dos caveirões e das 

respostas “duras”, mas também para além das políticas de vigilância, das câmeras, das 

interceptações telefônicas, das métricas de performance, dos sistemas informatizados, do 

policiamento comunitário, das “pacificações” e de outras respostas pretensamente “eficientes” 

e “inteligentes” que ampliam e fortalecem toda essa engrenagem. 

 Estes movimentos ganham força no Brasil, e as contestações em nossas terras encontram 

ecos cada vez maiores em resistências internacionais. Nos EUA, dos Panteras Negras aos 

protestos recentes do Black Lives Matter, o enfraquecimento e o desmantelamento das polícias 

e das prisões também aparecem como pautas centrais de diversos setores dos movimentos 

negros para lutar contra as estruturas de dominação de classe e raça na sociedade 

contemporânea. Na Colômbia, na Argentina, no Chile e em diversos outros países latino-

americanos, lutas anticarcerárias e antipunitivistas mostram que, juntos, podemos forjar 

caminhos para além dos consensos securitários neoliberais.  
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