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GIRO PUNITIVO E NEOLIBERALISMO 
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Resumo expandido 

 

Desde o final dos anos 1970, práticas de punição e encarceramento por parte dos Estados 

modernos recrudesceram em todo o mundo, especialmente nos Estados Unidos, país que 

apresenta a maior taxa carcerária do mundo e no qual a população carcerária quadruplicou 

desde essa época (WACQUANT, 2007). Em vários países essa lógica se repete; no Brasil, 

somente nesse século, a população carcerária triplicou (AZEVEDO & CIFALI, 2016). A 

questão que pretende-se observar nesse artigo é como esse grande encarceramento pode ser 

compreendido em meio às grandes transformações no mercado de trabalho e na estrutura 

social da modernidade tardia. 

Loïc Wacquant (2007, 2016) faz uma estreita relação entre o neoliberalismo e o 

recrudescimento das penas. Para ele, o Estado social – ou seja, as políticas de assistência 

social e redistribuição de renda para os mais pobres – foi em parte substituído ou colonizado 

por políticas de controle repressivas. Assim, as possibilidades de se incluir no rol dos 

assistidos social se torna progressivamente mais difíceis, ao mesmo tempo em que as 

tentativas de se excluir das listas de apenados – incluindo, mas não se restringindo, a privação 

de liberdade – torna-se igualmente árduo.  Assim, o neoliberalismo teria aumentado de 

maneira bastante seletiva a penalidade, especialmente sobre os mais pobres e sobre as 

minorias étnicas, que se encontram sobrerrepresentados em meio à população carcerária. Para 

Wacquant, “em vez de descartar o neoliberalismo, devemos expandir nosso conceito sobre ele 

e ir de uma compreensão econômica para uma compreensão totalmente sociológica do 

fenômeno”. (2016, p. 128). Assim, esse autor visualiza uma interrelação forte entre a pressão 

para a integração em um mercado de trabalho instável e desregulamentado com o 

encarceramento de quase um por cento da população nos Estados Unidos. 

Dessa forma, a nova política de encarceramento, quando posta ao lado da imposição da 

aceitação do mercado de trabalho em condições bastante aviltantes, gera uma sociedade na 
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qual a participação dos mais pobres é mediada por uma série de controles, muitos desses 

deixados a cargo das forças policiais. Para David Garland (2008), o recrudescimento das 

práticas punitivas se dá em um contexto em que a solidariedade com os mais pobres se 

encontra seriamente questionada, quando não simplesmente deixada de lado. A modernidade 

tardia trouxe uma série de vantagens em termos de liberdades individuais, mas que não foi 

uniformemente compartilhada. Ao lado dessa liberação de muitas amarras ligadas aos 

costumes, caminhou uma política que reafirma absolutismos morais e poderes autoritários, 

dando força a um Estado que mantém, ainda que apenas simbolicamente, a ordem. Essas 

práticas autoritárias, contudo, estariam reservadas apenas para os mais pobres, vistos como 

potenciais desajustados ou desviantes, incluindo criminosos. Assim, “os ricos podiam 

continuar a desfrutar das liberdades pessoais e do individualismo moral proporcionado pelas 

mudanças do pós-guerra”, enquanto “os pobres, contudo, deveriam ser mais disciplinados”. 

(GARLAND, 2008, p. 217) 

Ambos autores apontam para a segregação que marca o giro punitivo a partir dos anos 1970, a 

partir principalmente do caso dos EUA, que pune mais duramente as minorias étnicas e os 

mais pobres. No Brasil, a situação não é diferente nesse aspecto: mais de sessenta por cento 

dos encarcerados são não-brancos e mais de três quartos têm até o ensino fundamental 

completo (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2016). Porém, Garland e Wacquant discordam em 

um aspecto central: enquanto Wacquant observa as mudanças claramente atreladas ao 

neoliberalismo, Garland aponta para um neoconservadorismo presente nessas políticas e 

sendo articulado com as políticas neoliberais. Para esse autor, formam-se duas criminologias 

que se articulam na prática diária: por um lado, há uma criminologia voltada para a prevenção 

do evento criminoso, sempre pensando a maior vigilância do patrimônio e das pessoas, 

combinando a maior invulnerabilidade de residências e prédios comerciais com a melhor 

iluminação das ruas e a maior presença de câmeras de vigilância. A essa criminologia, 

Garland atribui características liberais, pois buscam tornar as práticas criminosas mais difíceis 

e as possibilidades de ser penalizado maiores. Por outro lado, há uma criminologia do outro, 

baseada na ideia de que criminosos não seriam pessoas como as demais. Para essa linha de 

raciocínio, pessoas ruins simplesmente existem e não há nada a fazer exceto separá-la das 
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pessoas boas (WILSON, 1983). A essa criminologia Garland aponta como neoconservadora, 

afastando-a do pensamento neoliberal em princípio. Na prática, as concepções se articulam e 

permitem assim que se apresentem práticas expressivas de punição para os mais pobres e que 

se possa promover uma sociedade progressivamente uma sociedade mais liberal para suas 

classes médias e altas. 

Talvez essa separação ajude a compreender as falhas em todas as previsões que apontavam 

para a diminuição do uso das prisões, com a queda dos poderes disciplinares nas sociedades 

pós-industriais. Gilles Deleuze (1992) aponta para uma sociedade de controle onde a forma da 

fábrica, que organiza uma massa de trabalhadores confinados e controlados através de 

técnicas disciplinares, é progressivamente substituída pela forma da empresa, onde os 

trabalhadores são instigados a manterem-se em formação continuada por meio de políticas de 

“salário por mérito”. Deleuze aponta ainda para uma adesão voluntária às instituições de 

controle: os indivíduos buscariam aderir à educação continuada e à eficiência empresarial a 

partir das próprias forças.  

Esse fato indicaria a diminuição dos usos da prisão, que sempre fora pensada como articulada 

com as práticas de disciplinamento – especialmente após o clássico estudo de Michel 

Foucault: Vigiar e Punir (1987). O próprio Foucault (2008), busca uma aproximação com 

alguns elementos da teoria neoliberal, que compreendiam formas de controle mais voltadas 

para o (des)incentivo aos indivíduos por possíveis vantagens no mercado do que utilizando-se 

de técnicas disciplinares. Porém, mesmo com a perda de importância das técnicas 

disciplinares e mesmo com a ascensão de uma doutrina econômica que prevê a menor 

interferência Estado na vida das pessoas – o neoliberalismo –, o número de pessoas 

encarceradas mundialmente parece não parar de crescer. 

Além disso, em alguns países, como na América do Sul, a adoção de políticas “pós-

neoliberais”, voltadas para a distribuição de renda e a promoção de direitos fundamentais para 

a população mais pobre, não reduziu significativamente a utilização de práticas punitivas. 

Governos de esquerda na Argentina, no Brasil, no Equador e na Venezuela viram suas taxas 

de encarceramento aumentarem, mesmo enquanto tentavam combater as ideias de trabalho 

flexível adotadas por governos anteriores (SOZZO, 2016).  
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Dessa forma, o punitivismo não parece estar filosoficamente ligado ao neoliberalismo; ao 

mesmo tempo em que não parece ser uma exclusividade de governos que buscam diminuir as 

políticas sociais de assistência aos mais pobres e as garantias trabalhistas em prol de um 

mercado de trabalho desregulamentado. Portanto, talvez seja mais produtivo pensar no giro 

punitivo como um conjunto de discursos e práticas que ganhou um apoio midiático e popular 

muito forte e cujos usos podem ser articulados com governos neoliberais – que tendem a 

utilizá-los para favorecer a desregulamentação do mercado de trabalho e para tornar da 

própria prisão um investimento lucrativo para o mercado – mas também para governos de 

outras tendências que sintam a necessidade de promover sensações de reafirmação da ordem, 

ainda que puramente simbólicas.  
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