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POLIFONIA - REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA 

DE DIREITO 

 

 

NOTA DO EDITOR – EDITOR’S NOTE:  

 

“O caráter de um homem é seu destino,” 1 ensinavam os gregos, ao prepararem seus jovens 

cidadãos para viver e participar da vida política. A política, devemos lembrar, era a qualidade da polis. 

Como preferimos a palavra de origem latina cidade, para referir o nosso espaço público, entendo que 

a tradução correta para o termo grego seria cidadania. Se empregarmos cidadania em vez de política, 

estabelecemos nossa reflexão em patamar mais adequado, vinculando à palavra a experiência real e à 

força da possibilidade ou virtualidade dessa experiência e de sua vinculação ao significado do termo. 

Com efeito, sabemos bem o que pode ser uma cidadania bem exercitada, um conjunto de direitos e 

deveres relacionados à prática pública. Era assim que os gregos sentiam, quando ouviam a palavra 

política. O fato de guardarmos o termo política nos fazer perder essa dimensão essencial. Se passamos, 

como aqui proponho, a empregar cidadania, recuperamos um pouco daquela vivência e envolvemos 

nossa sensibilidade, nossa reflexão e nossa prática com a energia que podemos ter ao tratar dos 

assuntos do dia a dia, conectados aos direitos que buscamos alcançar e aos deveres que permitem que 

os alcancemos. 

Essa dimensão da cidadania, portanto, é essencial para entendermos o 

desenvolvimento do papel do jurista, profissão ou vocação diretamente vinculada à garantia do 

exercício dos direitos e deveres atinentes à vida pública. 

Saliento, aqui, algumas das qualidades que considero imprescindíveis para essa 

vocação: presença, aprendizado e justiça. 

 

 
1 Ηθος Ανθρωπος Δαιμων 
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Não há justiça sem presença. Isso significa que o jurista deve estar sempre disponível 

ao contato permanente com o mundo e os outros. Sobretudo numa realidade como a que vivemos, 

não apenas em nosso País, mas sobretudo aqui, que corresponde a uma situação permanente de 

injustiças. A presença significa uma postura que vai muito além – e mesmo se opõe – a uma 

conformação às formalidades do dia a dia das profissões. É preciso desvencilhar-se dessas cerimônias 

sem sentido, dessas formalidades sem razão, desse protocolo que cria distâncias e torna ausente o 

sentimento de solidariedade que deve caracterizar toda relação humana. Não há qualquer significado 

na vida dos gabinetes fechados para a vida. O jurista que se confina, usando, hoje, o manancial de 

instrumentos tecnológicos para se fazer cada vez mais ausente, dar expediente na omissão, que fecha 

os olhos para uma realidade cruel de desigualdade e opressão, que acentua ainda mais a relação de 

hierarquia falsa dos saberes de academia contra a experiência prática e difícil da vida, da luta cotidiana 

pela sobrevivência, dos atentados à dignidade, deixa de ser jurista, para se tornar mero funcionário de 

uma estrutura que apenas sublinha opressão e poderes ilegítimos. É o pseudo cultor do direito, que 

usa o saber a que teve acesso – numa estrutura em que a imensa maioria não tem acesso a esse mesmo 

saber, criado exatamente para afastar e oprimir - para impor uma ordem artificial a um mundo que faz 

o possível para ignorar. É o encaixador de quadrados em estruturas circulares, o iludido das condições 

do mundo, que pensa que o que leu em livros que, cada vez mais, tornam-se obsoletos em sua 

pretensão de apenas ensinar, sem nada compreender, a partir de estruturas que são produzidas de 

modo desconhecido pelo próprio aplicador de regras descabidas.  

Bem ao contrário, o jurista deve fazer sentir sua presença, percorrer, sem medo e sem 

arrogância, os espaços da cidadania, procurando estar atento ao que ocorre, mas sobretudo mostrar a 

disposição de cuidar, isto é, no sentido autêntico, curar as feridas de uma injustiça que machuca 

constantemente. Não, porém, para aplicar um remédio estranho e indesejado, mas para sentir qual é 

o remédio que se extrai da própria realidade de que se põe a, ativamente, participar. 

Isso se liga à segunda qualidade que, mais uma vez, aqui acentuo, que é a do 

aprendizado. 

Não há justiça que se pratique por quem se acha dotado de todo o saber, por quem 

entende que a cultura livresca basta, ou, mais grave, por quem sequer se dispôs a enfrentar, com a 

coragem necessária, a verdadeira razão e paixão que se encontra numa escritura e literatura autênticas.  
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A lei e o direito pertencem a todos, não apenas aos juristas. Seu saber é comum. O 

protagonista da vida política ou cidadã é o povo e não o jurista. 

Portanto, é preciso estar sempre disponível a aprender.  

A justiça, finalmente, considero o verdadeiro núcleo ou espírito da vida pública. A 

justiça é a capacidade política em movimento. Como virtude ou como paixão, a justiça se perfaz como 

impressão e não como expressão. A justiça é uma paixão de contenção. Ao estar presente no mundo, 

observando as relações que os entes empreendem entre si, e os desequilíbrios que resultam desses 

encontros e desencontros, cabe à justiça uma função de controle, construindo igualdade e liberdade, 

a partir de uma marca de presença constante. Os antigos diziam que a justiça era uma permanente 

vontade de dar a cada um o que é seu. Ou seja, era presença na amplitude de sua concepção, que 

visava a aprender no curso dos acontecimentos. Com efeito, a existência é estar presente e entender a 

verdade como o que ocorre, o acontecimento, necessariamente presente, contra as omissões dos que 

raciocinam apenas por meio de princípios – e eternizam o que é contingente, sem dar resposta ao que 

se dá à sua frente, presunçosos que são – e dos que vivem destituídos de verdade – porque para eles 

o que acontece não tem valor, inclusive e sobretudo o sofrimento humano e a destruição das coisas. 

A justiça, portanto, dá-se contra os presunçosos e os devassos da verdade.    

Numa sociedade de injustiças constantes, cabe a cada pessoa indignar-se e buscar 

construir justiça, ao reconhecer a dignidade de todos. 

Estar presente e disponível a aprender e a empreender justiça são qualidades essenciais 

de juristas radical e verdadeiramente inseridos no mundo. 

Em seu 7º. Número, a Polifonia - Revista Internacional da Academia Paulista de 

Direito, como no número anterior, dá conta parcial da pujança do II Congresso Internacional, sendo 

certo que ainda no próximo número, continuaremos a divulgação das importantes contribuições ao 

evento. 

Entre os artigos aprovados para publicação, está a contribuição de pesquisadores, 

pesquisadoras, professores e professoras, alunos e alunas, todos representativos dos vários espaços de 

excelência em que atuam os juristas brasileiros, trazendo temas e abordagens inovadores e voltados 

ao desenvolvimento de caminhos diversos e importantes.  
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Na Seção "Memória", o presente número traz o texto da conferência proferida pelo 

Professor Fabio Konder Comparato, em 1979, no Encontro Nacional da Ordem dos Advogados do 

Brasil. O tema, tão caro à história e aos feitos da Academia Paulista de Direito (APD), é a 

necessidade de transformar a atitude de juízes e advogados, no sentido da construção e uma ordem 

jurídica justa, a partir de uma perspectiva crítica, de interpretação das normas de modo condizente 

com os valores postos na Constituição.  

O discurso, cujo texto foi publicado pela OAB e pela Revista da FD.USP, tem, agora, 

publicação extremamente oportuna. A Polifonia - Revista Internacional da Academia Paulista de 

Direito presta mais esta homenagem ao Professor Fabio Konder Comparato, uma das personagens 

da afirmação do Estado Democrático de Direito. 

Com efeito, vivemos momento de perigo, uma vez mais, na história republicana 

brasileira. Em curso, contra a Constituição e de modo militante, perfaz-se o que tenho chamado de 

“regime anticonstitucional,” em que o Governo se exercita por omissão dos deveres postos nesse 

documento fundador das relações jurídico-políticas brasileiras, assim como por ação de inviabilizar os 

direitos e as políticas públicas nela exigidas, com o agravamento das relações humanas, da violência 

contra indígenas e populações periféricas, assim como contra minorias, enfim, contra o povo brasileiro 

na plenitude de sua configuração diversa. 

A homenagem significa o engajamento cada vez mais amplo e profundo da Academia 

Paulista de Direito (APD) na defesa da Ordem Internacional dos Direitos Humanos e da Proteção 

da Natureza, que tem seus valores refletidos em nossa Constituição Cidadã. 

Aos leitores e leitoras de Polifonia, convidamos, uma vez mais, à participação ativa e 

crítica nos projetos da Academia Paulista de Direito (APD). 

 

 

ALFREDO ATTIÉ JR 

TITULAR DA CADEIRA SAN TIAGO DANTAS 

PRESIDENTE DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO 

 

 



 
POLIFONIA                  REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7 NOVA SÉRIE    2021 EDIÇÃO ESPECIAL  

12 
 

 

 

RESUMO: 

As virtudes do jurista, presença, aprendizado e justiça, os textos da publicação e da seção Memória. 
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KEYWORDS: Jurist. Presence. Apprenticeship. Justice. 

 

Ark:/80372/2596/v7/001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All Rights Reserved © Polifonia - Revista Internacional da Academia Paulista de Direito 
ISSN da versão impressa: 2236-5796   
ISSN da versão digital: 2596-111X 
academiapaulistaeditorial@gmail.com/diretoria@apd.org.br 
www.apd.org.br 

 
This work is licensed under a Creative Commons License 

mailto:academiapaulistaeditorial@gmail.com
http://www.apd.org.br/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
POLIFONIA                  REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7 NOVA SÉRIE    2021 EDIÇÃO ESPECIAL 

13 
 

SESSÃO MEMÓRIA 

 

A RECONSTRUÇÃO DA NACIONALIDADE 

 

THE RECONSTRUCTION OF NATIONALITY  

Fábio Konder Comparato1  

 

Ark:/80372/2596/v7/002 

 

 

 

Egrégio Conselho: 

 

Mais uma comemoração do 11 de agosto parece ocasião oportuna para se 

aprofundar a reflexão sobre a função social dos profissionais do Direito em nossos dias. Este 

Egrégio Conselho, mercê da atuação desassombrada de seus membros, nas últimas gestões, 

granjeou algo de precioso, que outras instituições ou grupos, no poder há muitos anos, têm 

perdido: o respeito do povo brasileiro. Importa, agora, antes de tudo, verificar como lançar 

mão desse capital invejável de autoridade moral, para tomar as decisões adequadas no 

momento oportuno. Sirvam, portanto, as reflexões que passo a expor como modesta 

contribuição para tanto. Desponta em toda parte, a necessidade de uma revisão crítica da 

contraposição entre público e privado, tal como vigora, tradicionalmente, e m nossa 

civilização. De u m lado, toma-se consciência de que a própria ideia de uma oposição de 

noções e, mais do que isso, de esferas de vida e atividades, aí, não existiu e m todas as 

civilizações, mas parece, antes, u m a característica do mundo greco-latino. É na cidade grega 

da época clássica, que se observa uma estrita separação entre a vida pública — onde 

plenamente se realiza a personalidade humana — e a vida privada, que apresenta sempre u m 

caráter de privação de realizações ou possibilidades. 

 

 

 
1 Alocução proferida pelo Professor Fábio Konder Comparato, Professor Titular de Direito Comercial na 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 

em 11 de agosto de 1979, aniversário de fundação dos cursos jurídicos no País sob o título “Sugestões para a 

Contribuição de Juízes e Advogados a Reconstrução da Nacionalidade”. 
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Por outro lado, é no direito romano que surge a tradicional dicotomia direito 

público — direito privado, que FRITZ S C H U L Z  apresentou como um dos exemplos 

frisantes do princípio de isolamento, próprio do sistema jurídico daquele povo. Note-se, no 

entanto, que essa oposição de noções tinha um sentido bem diverso do que ora conhecemos, 

pois o qualificativo "público", longe de se referir ao Estado, como ocorre hoje, designava o 

povo em geral ou a nação. O vocábulo latino significava, originalmente, o que dizia respeito 

ao populus Romanus. 

Houve, sem dúvida, uma transposição de sentidos ao se traduzir a famosa 

sentença de U L P I A N O ,  colocada no pórtico do Digesto (publicum ius est quod ad statum 

rei Romanae spectat) como se referindo ao Estado, enquanto organização institucionalizada 

do Poder; e não ao povo romano, como sociedade individuada. Aliás, a noção moderna de 

Estado era totalmente desconhecida dos romanos, que não tinham nem mesmo vocábulo 

adequado para expressá-la. O que houve, isto sim, é que o princípio de centralização política e 

administrativa em Roma, verdadeiro axioma no dizer de M O M M S E N,  conduziu, muito 

naturalmente, os espíritos modernos a essa assimilação facilmente enganosa entre público e 

estatal, na leitura das fontes. 

No mundo clássico, entretanto, público opõe-se a privado, na justa medida em 

que o comum  se contrapõe ao próprio. Portanto, público é o que é de todos, e não o que 

pertence em propriedade ao Estado ou ao particular. 

A grande revolução moderna, nesse particular, consistiu na progressiva 

absorção do comum pelo estatal. TOCQUEVILLE  já o denunciara há quase cento e 

cinquenta anos. Ao analisar, alguns anos depois, o golpe de Estado de Luis Napoleão 

Bonaparte, M A R X  veio confirmar esse diagnóstico, numa amarga prefiguração do que o 

Estado comunista, que invoca a sua doutrina, desenvolveria ao máximo em nosso século. 

Observou, então, que o mecanismo estatal, complexo e artificial, constituiu-se na Europa à 

época da monarquia absoluta, com o declínio do feudalismo, que ela ajudara a derrubar. 

Dentro desse aparelho estatal, em perpétuo crescimento, o trabalho foi dividido 

e centralizado como numa fábrica. À medida que a divisão do trabalho criava novos grupos de 

interesse no seio da sociedade civil, desenvolviam-se novos materiais para a administração 

estatal. Assim, "cada interesse comum foi imediatamente destacado da sociedade, oposto a 

ela a título de interesse superior, geral,  subtraído à iniciativa dos membros da sociedade, 

transformado em objeto de atividade governamental, desde a ponte, o prédio da escola e a 
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propriedade comunal do menor vilarejo até as ferrovias, os bens nacionais e as 

universidades." E concluía: "Todas as revoluções políticas só fizeram aperfeiçoar essa 

máquina, em lugar de quebrá-la. Os partidos que lutaram pelo poder consideraram, cada um 

por sua vez, a conquista desse imenso edifício do Estado como a principal presa do 

vencedor." 

Na formação da sociedade e do Estado brasileiros — o segundo precedendo à 

primeira, numa inversão histórica extraordinária — observa-se com grande clareza esse 

fenômeno de esmagamento da esfera do comunitário, pela pressão combinada do estatal e do 

particular. As suas origens remontam ao longo processo de apropriações,  desenvolvido pelos 

colonizadores, e que teve início desde antes do descobrimento, com a precoce experiência de 

capitalismo de Estado que a monarquia portuguesa, antes de qualquer outro país europeu, 

instituiu a partir da dinastia de Aviz. 

No segundo século da colonização, o Padre SlMÃO DE VASCONCELOS 

escrevia que "nenhum homem nesta terra é repúblico, nem vela ou trata do bem comum, 

senão cada um do bem particular. Pois o que é fontes, pontes, caminhos e outras cousas 

públicas, é uma piedade, porque, atendo-se uns aos outros, nenhum as faz ainda que bebam 

água suja, e se molhem ao passar os rios e se orvalhem ao passar os caminhos." (História da 

Província de Santa Cruz).  Não se pode dizer que, trezentos anos após, esse julgamento, 

aplicado às condições modernas de vida, tenha perdido atualidade. Não foram, certamente, o 

formidável reforço do poder estatal e a sua decisiva intervenção na vida econômica que 

ajudaram a desenvolver no brasileiro esse comportamento de repúblico, reclamado pelo velho 

cronista. 

É bem verdade que a par dessa ausência de espírito comunitário e de 

organização de uma esfera do social não submetida à imposição do Estado, não existe sempre 

ao longo de nossa História, uma perfeita distinção entre o público e o privado, mas, 

frequentemente, inteira confusão entre ambos. Em monografia recente, na qual expôs 

interessante interpretação da estrutura social brasileira, à luz de sua evolução histórica, uma 

professora da Universidade de São Paulo pôde apontar, pela análise sistemática das atas da 

Câmara Municipal de Guaratinguetá, no século passado, grande número de casos em que 

recursos particulares subsidiavam obras públicas, ou em que dinheiros públicos entravam, 

promiscuamente, no giro de patrimônios particulares, sem que essa situação de indistinção 

aberrasse dos padrões normais de conduta da coletividade. Em outros casos, improvisavam-se 

forças policiais com os lavradores disponíveis, ou atribuíam-se funções de delegado de polícia 
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a meros amadores, atuando plenamente, portanto, o instituto do funcionário de fato. ( M A R I 

A SYLVIA D E C A R V A L HO F R A N C O , Homens Livres na Ordem Escravocrata). 

Dir-se-á que tais situações eram simples manifestações daquele poder privado, 

que teria prevalecido nos primórdios da colonização, como reflexo da impotência do Poder 

Público. Mas o fato é que o inverso também se manifestava, e largamente, com o Estado 

multiplicando os estancos e distribuindo cargos a granel, sem nenhuma correspondência com 

as necessidades do serviço público, como testemunharam, com surpresa, vários viajantes 

estrangeiros. 

Tem-se, mesmo, a impressão de que essa confusão entre a esfera pública e a 

privada não está ligada ao grau de desenvolvimento socioeconômico, mas resulta, quase que 

necessariamente, da identidade de natureza de ambas as situações, igualmente fundadas na 

apropriação  de bens. Prova disso é a verificação da atual superação de fronteiras entre direito 

público e direito privado nos mais adiantados países do mundo capitalista. 

Assim é que a era das sociedades por ações e a vulgarização dos títulos de 

crédito introduziram técnicas típicas do direito público na vida privada quotidiana. A 

sociedade anônima, favorecendo a concentração do poder econômico e a criação de situações 

de dominação sobre vastas camadas populacionais, suscitou a necessidade de se adaptar o 

emprego, contra os abusos do poder empresarial, de remédios jurídicos análogos aos que se 

criaram, no passado, para a proteção do particular frente ao Estado, como a responsabilidade 

pelo desvio de controle acionário, ou por abuso de poder econômico nos mercados. Por outro 

lado, essa dominação empresarial, ao mesmo tempo em que assusta pelo seu potencial de 

esmagamento, apresenta-se também, muitas vezes, sob a aparência sedutora da beneficência 

pública, organizando recreações e a assistência social para as famílias de seus dependentes, 

patrocinando certames artísticos e criando fundações culturais para o grande público. A esse 

respeito, já se falou com razão numa refeudalização da economia. 

Os títulos de crédito, a seu turno, introduziram nas relações de troca entre 

particulares, por atos de autonomia privada — isto é, negócios jurídicos — técnicas de 

pagamento e de crédito até então privativas tão só da moeda e dos papéis públicos. Em 

sentido oposto, o direito público se privatiza. Exemplo disso são o procedimento contratual 

para a realização dos planos econômicos nacionais, a introdução da política de estímulos e 

incentivos, completando as clássicas autorizações e proibições administrativas; e a adoção da 

técnica dos seguros privados para a socialização dos riscos coletivos mais importantes, seja 

por meio dos seguros obrigatórios, seja por via do resseguro obrigatório controlado pelo 
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Estado, seja, ainda, pela assunção direta do risco por este ou, sobretudo, pela generalização da 

previdência social. Assim, o direito público adota os procedimentos e instituições tradicionais 

do direito privado, consistentes no tríplice função de repartir, assistir e estimular. 

Tudo isso está a indicar a necessidade de uma reorganização institucional que 

favoreça a criação dessa esfera de vida comunitária, em que os homens possam, como disse 

MA R T I N B U B E R ,  experimentar, deliberar e administrar em conjunto as coisas reais de 

sua vida em comum, organizando vizinhanças autênticas e associações efetivas de trabalho. 

Penso que aos profissionais do Direito, valendo-se do inestimável tesouro de u 

m a multissecular experiência de solução de problemas humanos, caberá, naturalmente, a 

magna pars nessa tarefa de reconstrução societária. Para tanto, importa sobretudo atuar e m 

permanente contato com os problemas concretos do povo, e não procurar esquematizar a vida 

social, more geométrico.  E, de fato, a exigência de "concreção" constitui uma das 

características do pensamento jurídico contemporâneo, em todos os setores. Dela se podem 

extrair conclusões importantes quanto à via política (em sentido amplo) a ser seguida. Temos, 

assim, que a abstração geométrica foi a nota dominante do pensamento setecentista europeu, 

produzindo, no campo da ciência jurídica, a Escola do Direito Natural, em economia o 

liberalismo e, em matéria constitucional o privilegiamento do Legislativo, como Poder 

encarregado de formular as normas gerais. A reação antiliberal, a partir do Welfare State e das 

revoluções comunistas, buscou sem dúvida o concreto, mas sempre por meios autoritários; de 

onde o reforço inevitável do Executivo, poder heterônomo em relação à sociedade, como 

visualizara M O N T E S Q U I E U . Trata-se, agora, de revalorizar o concreto por meio da 

composição dialógica de conflitos, o que supõe naturalmente, o reforço da autoridade do 

Judiciário. 

Ora, a revalorização, por via judicial, da esfera do comunitário, frente ao estatal 

e ao particular, passa, necessariamente, por uma adequada proteção em juízo dos chamados 

"interesses difusos" ou, como preferem denominar os alemães, "interesses gerais amplamente 

conflitivos" (breitgestreute Allgemeininteressen),  tais como o equilíbrio ecológico, a beleza 

paisagística, o valor histórico ou arqueológico de determinado sítio, a saúde coletiva, a 

incolumidade da massa de consumidores. 

Trata-se, como se vê, de bens ou interesses que não se ligam a pessoas 

determinadas, mas a toda a coletividade ou a grupos de contornos indefinidos. Por isso 

mesmo, são insuscetíveis de apropriação, seja pelos particulares, seja pelo Estado. 
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Daí a inevitável perplexidade que se coloca, no campo processual, quanto às 

exigências de legitimidade para agir. De acordo com a regra clássica pas d'intérêt pas 

d'action, o particular só estaria legitimado a agir e m juízo para a defesa de interesse próprio. 

Como os interesses difusos ultrapassam, de muito, a esfera individual ou particular, o 

indivíduo lesado, diretamente, pela violação de u m desses bens coletivos não teria, em 

concreto, nenhum estímulo para atuar judicialmente contra o violador, pela reduzida dimensão 

econômica desse dano ao patrimônio próprio dele, autor. Na mesma medida, para o violador 

— em geral u m a grande empresa ou u m a entidade pública — o risco econômico da 

responsabilidade de reparação de um dano individual seria desprezível. 

De seu turno, o Ministério Público, tal como se acha enfeudado no aparelho 

estatal, tampouco é levado a se movimentar na defesa de interesses que não são próprios do 

Estado. 

E o Executivo, por intermédio de seus agentes administrativos, nem sempre se 

faz atuante para punir, na hipótese de existirem precisas normas administrativas que tenham 

sido violadas; quando não se deixa levar pelo esprit du siècle  produtivista, de concerto ou não 

com os empresários, tudo sacrificando pelo aumento do P.N.B. 

Encontramo-nos, pois, como bem disse um autor italiano diante de interesses 

em busca de u m autor, numa situação dramaticamente pirandelliana. 

Toda essa temática tem sido amplamente versada no estrangeiro, e mereceu 

entre nós de JOSÉ CARLOS B A R B O AS MOREIRA, primoroso estudo em homenagem a 

E N R I C O TULLIO L I E B M A N (A Ação Popular do Direito Brasileiro como 

Instrumento de Tutela Jurisdicionál dos Chamados "Interesses Difusos"  publicado e m Temas 

de Direito Processual, São Paulo, ed. Saraiva, 1977). Nesse estudo, aquele distinto 

processualista observou que a ação popular, consagrada no art. 153, § 31 da Constituição 

como garantia de direitos individuais, e disciplinada pela Lei n.° 4.717, de 1965, atende em 

grande parte a esse objetivo de proteção aos interesses coletivos. 

Meu intento, agora, no entanto, é salientar as insuficiências desse remédio 

processual para a plena realização desse objetivo, tendo em vista a sua origem estritamente 

publicista. 

Em primeiro lugar, quanto à qualificação do réu. O texto constitucional fala em 

"ação que visa a anular atos lesivos ao patrimônio de entidades públicas". Se bem que a Lei 

n.° 4.717 haja ampliado ao máximo a abrangência da expressão "entidades públicas", o fato é 

que não se pode estender a legitimidade passiva ad causam também a sociedades privadas, 
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sem participação estatal, ou a entidades estrangeiras ou sob controle estrangeiro por exemplo. 

Ora, como sabido, grande parte dos atos violadores do interesse do consumidor provêm 

dessas últimas, e não de entidades públicas. Nem se pode pretender que nessa violação 

sistemática dos interesses coletivos o único responsável seja o Estado. Por outro lado, mesmo 

considerando, como fez a Lei n.° 4.717, que o patrimônio público inclui os bens e direitos de 

valor econômico, artístico, estético ou histórico, não se há de admitir que os interesses gerais 

da coletividade possam, de algum modo, ser assimilados a interesses estatais propriamente 

ditos, consolidando destarte a confusão de esferas de vida que se tenta agora, penosamente, 

dissipar. Do lado do autor, correlatamente, a ação popular para a proteção da mais ampla 

gama de interesses coletivos deveria caber não apenas a qualquer cidadão, mas também a 

qualquer do povo — seja ou não titular de direitos políticos — e, também a associações 

reconhecidas de utilidade pública. É que estamos, aí, não no campo da representação de 

vontades do direito privado clássico, mas no terreno da representação de interesses, cuja 

invocação, pelo autor, não precisa vir acompanhada da prova de sua titulação em pessoas 

certas e qualificadas. De resto, mesmo no campo do direito privado, a instituição das 

fundações constitui belo exemplo dessa legitimidade para representar interesses e não 

vontades. E de qualquer modo, a partir do momento em que estão em causa não indivíduos, 

mas grupos inteiros ou categorias de pessoas, as noções de vontade, intenção e mesmo de 

culpa perdem todo sentido. No que tange ao risco da demanda, a Lei n.° 4.717 introduziu 

disposição inovadora, sem dúvida inspirada no processo penal, ao determinar que os efeitos 

da coisa julgada se estabeleçam secundum eventum litis, isto é, aproveitando a todos os 

sujeitos que se encontrem na mesma categoria que o autor da demanda, se for julgada 

procedente; mas sem impedir novo ajuizamento da lide, ainda que pelo mesmo autor, se 

improcedente o pedido inicial por insuficiência de provas. Conviria, porém, no tocante ao 

outro lado do risco processual, referente ao custeio da causa e aos ônus da sucumbência, 

estabelecer o regime de gratuidade das custas e admitir também, de acordo com o precedente 

em boa hora aberto pela nova lei de sociedades por ações (art. 246, § 2.°), que em caso de 

julgamento favorável à pretensão do autor, tenha ele direito a receber não apenas o reembolso 

das despesas processuais e a verba honorária, como ainda um prêmio adicional, arbitrado pelo 

juiz. Com efeito, a justiça gratuita, em qualquer hipótese, e o prêmio em caso de vitória 

processual se justificam, cabalmente, como estímulos necessários à defesa de interesses 

coletivos, por particulares que assumem, com isto, as funções de autêntico substituto do 

Ministério Público ou, como dizem os norte-americanos, private attorney general. Resta, por 
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fim, a delicada questão da causa de pedir. Basta, para a anulação ou decretação da nulidade do 

ato, que ele seja reconhecido como lesivo, ou deve-se provar, também, a sua ilegalidade? A 

Lei n.° 4.717, redigida por mão de mestre, procurou, sem dúvida, alargar o conceito de 

nulidade do ato administrativo, nele incluindo não só a incompetência, o vício de forma e a 

ilicitude do objeto, como também a inexistência do motivo expresso e o desvio de finalidade 

(art. 2.°, parágrafo único). Mas não parece haver eliminado, como já se pretendeu, o requisito 

da ilegalidade. Aliás, o art. 3.° daquele diploma legal, ao tratar dos atos anuláveis, não deixa 

de assinalar que eles serão apreciados, para a determinação de seu caráter vicioso, "segundo 

as prescrições legais" Como se poderia, na verdade, afastar a questão da legalidade, quando o 

texto constitucional, tradicionalmente, fala em nulidade e anulabilidade? Tais categorias não 

implicam, como é óbvio, um juízo de legalidade? Poder-se-ia reformular, de modo mais 

genérico, a questão proposta, indagando se, e até onde, o ato administrativo discricionário é 

suscetível de censura judicial. Com efeito, segundo a interpretação tradicional do princípio da 

separação de Poderes, a Administração Pública é soberana na apreciação da oportunidade e a 

conveniência dos seus atos não vinculados. Mas até que ponto a oportunidade e a 

conveniência do ato administrativo não caem sob o crivo judicial, quando da prática desse ato, 

ou de sua omissão, resulta grave lesão aos interesses coletivos? O ato discricionário, como 

disse u m autor suíço, é o verdadeiro cavalo de Tróia do Direito Administrativo no seio de um 

Estado de Direito. E não é por outra razão que o Conselho de Estado francês, após reconhecer, 

pelo acórdão Grazietti  do início do século, que já não existem atos inteiramente 

discricionários em Direito Administrativo, vem reduzindo paulatinamente, desde então, a 

zona da discricionariedade, fundando-se no princípio de que, onde a lei é omissa, compete ao 

juiz criar a regra de direito; e ele o faz, apreciando in concreto a oportunidade e conveniência 

da ação administrativa, como se fora o próprio Poder responsável pela prática do ato. 

Conviria, pois, aí, que a lei reconhecesse explicitamente o poder judicial de impedir ou 

desconstituir quaisquer atos lesivos do interesse coletivo, não autorizados, de modo expresso 

e inequívoco, pela lei. 

Mas não será isto atribuir poderes administrativos e quase-legislativos ao 

Judiciário? Efetivamente, nos Estados Unidos, o exercício dessa ampla função regulatória 

pelos juízes tem ocorrido em hipóteses sempre mais numerosas. Tratando-se de aplicar o 

princípio da não-discriminação racial nas escolas, deve o juiz não somente dizer se u m 

decreto municipal que determina sejam as crianças matriculadas na escola pública do seu 

bairro importa em discriminação de fato, mas também elaborar um programa de transporte 
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coletivo de escolares de u m local para outro, atendendo a questões práticas de custeio e de 

horário. Cuidando-se do princípio de igualdade de oportunidades na educação, e decidindo o 

magistrado que a desigualdade na distribuição de verbas públicas entre as diferentes escolas 

implica um desigual nível de ensino, compete-lhe assentar a reelaboração do orçamento 

público para superar aquelas desigualdades.  

Tratando-se de impor a norma constitucional de que não haverá penas cruéis e 

inabituais, o Judiciário vê-se diante da perspectiva de dever organizar toda uma programação 

de garantias de bem-estar mínimo para os detentos, desde a quantidade e a potência de 

lâmpadas a serem instaladas nas celas das prisões até a periodicidade da lavagem das roupas 

ou da desinfecção dos sanitários. No exercício dessas funções, muito embora os autores 

ianques sublinhem o seu caráter extraordinário em relação à concepção tradicional do Poder 

Judiciário, é preciso reconhecer a influência decisiva da equity, que marcou tão fundamente o 

sistema jurídico anglo-americano. Pois, de fato, decidindo in equity  e não in law,  o antigo 

chanceler britânico, tal como o pretor romano, não se via j ungido por normas legais estritas 

nem pela força de precedentes, mas atuava como verdadeiro titular de um poder 

administrativo e mesmo legislativo. Não foi assim, aliás, que de 1870 até 1933, ano e m que o 

Congresso norte-americano editou a primeira lei específica sobre a reorganização de 

companhias ferroviárias, os juízes norte-americanos promoveram, unicamente com base na 

equidade, mais de 1.000 soluções desse tipo? 

Analisando essa espécie de processo judicial, que denominou public law 

litigation  o Professor A B R A M  C H A Y E S , da Universidade de Harvard, assim resumiu 

as suas características:  

1. o escopo da demanda não é exógeno, mas definido primacialmente pelo juiz e as 

partes; 

2. o contraditório não se estabelece de forma rigidamente bilateral, mas difusa; 

3. a perquirição dos fatos não é histórica, de modo a submetê-los à lei existente, mas em 

previsão do direito novo a ser criado; 

4. a solução judicial não se reporta a fatos passados, nem se limita às partes na causa, 

mas visa ao futuro, de modo flexível e largo, com importantes consequências para 

muitas pessoas, inclusive ausentes à relação processual; 

5. a decisão não é imposta, mas negociada; 

6. a sentença não esgota a jurisdição no caso, mas implica a participação contínua do juiz 

na realização do programa por ela traçado;  
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7. o juiz não é passivo, no sentido de a sua função limitar-se a dizer o direito aplicável à 

espécie; ele deve estimar os fatos e organizar o procedimento, para facilitar o encontro 

de uma solução justa e viável; 

8. objeto da demanda não é u m a lide entre partes sobre direitos próprios, mas uma 

reclamação sobre ações ou omissões políticas. 

 

No direito brasileiro, só temos um processo judicial com essas características: é 

o dos dissídios coletivos de trabalho, previstos no art. 142, § 1.° da Constituição. Não é 

preciso salientar a sua importância crescente nos dias que correm, como remédio para o 

desbloqueamento da ação governamental e a paralise de um Legislativo inautêntico, em 

período de crise econômica. 

Na verdade, a generalização desse procedimento se impõe, como instrumento 

eficaz de constituição da esfera do social, entre o privado e o público. O principal fundamento 

para tanto já existe em nosso direito positivo: são as disposições ditas programáticas da 

Constituição. Com efeito, a doutrina jurídica nacional, embora rejeitando a tese de que essas 

normas constitucionais seriam tecnicamente ineficazes, assentou, no entanto, o princípio de 

que tal eficácia seria sempre limitada ou mediata, ou, em outras palavras, que as disposições 

preceptivas da Constituição criaram "direito subjetivo em seu aspecto negativo, não o gerando 

sob o ângulo positivo" como disse uma jurista. Em termos práticos, significa isto que o efeito 

jurídico das normas constitucionais programáticas só se manifestaria por ocasião de uma 

eventual disputa a respeito da compatibilidade, em relação a elas, de normas legais que 

contrariassem o sentido do preceito ou programa declarado na Constituição. Convenhamos 

que é pouco, ridiculamente pouco. Há casos, até, em que essa possibilidade de "criação de 

direito subjetivo em seu aspecto negativo" é pura vue d'esprit, pois lei alguma seria editada 

contrariando o preceito constitucional; o legislador ordinário simplesmente se omite. 

A via do procedimento judicial de interesse coletivo, estabelecendo normas e 

fixando as condições para a correção de uma injustiça generalizada, é a verdadeira solução 

para a recusa de aplicação, pelo Legislativo e o Executivo, dos princípios solenemente 

proclamados na Constituição da República. Quando esta declara que "a ordem econômica e 

social tem por fim realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social, com base no 

princípio da "expansão das oportunidades de emprego produtivo" (art. 160, vi), está ipso facto 

invalidando políticas e programas governamentais que geram o desemprego, como custo 

inabsorvido da incapacidade de planejamento ou do deliberado propósito de favorecer 
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programas de redução da mão-de-obra nas empresas. Quando se lê que "a Constituição 

assegura aos trabalhadores "integração na vida e no desenvolvimento da empresa, com 

participação nos lucros e excepcionalmente, na gestão" (art. 165, v),  não se pode cancelar 

todo efeito jurídico ao princípio, com fundamento na parte da norma — "segundo for 

estabelecido e m lei" — ; pois não é esta que assegura tal direito e, sim, a própria 

Constituição; a menos que se queira subordiná-la à lei, ou dar ao Congresso, pela sua simples 

inação, o poder de revogar, tacitamente, dispositivos constitucionais. Quando a educação é 

declarada, peremptoriamente, "direito de todos e dever do Estado" (art. 176), pode o 

Judiciário recusar-se a condenar o Poder Público a dar educação à legião de jovens brasileiros 

sem escola, sob o pretexto de que se trata de uma questão de natureza política, que não 

compete aos juízes resolver? 

Escrevendo em momento de grande agitação política, o preclaro P E D R O  

LE S S A  advertia que o Poder Judiciário "diferencia-se dos outros dois poderes 

constitucionais pela natureza da função por ele exercida, ratione muneris,  e não pela 

matéria, ratione materiae.  Não há assuntos que por sua natureza sejam de ordem legislativa, 

ou de ordem administrativa, ou judiciária. U m a só matéria pode ser legislativa, executiva e 

judicial" (Do Poder Judiciário,  Rio, 1915, p. 2). 

De fato, o princípio da distinção dos Poderes não implica o estabelecimento de 

funções exclusivas, mas a distribuição de tarefas específicas entre órgãos diferentes, no 

Estado. De onde a natural colaboração entre eles. Já se observou, aliás, que a ideia de u m a 

separação  de poderes — vulgarizada na tradição francesa, mas não na norte-americana — trai 

o pensamento de M O N T E S Q U I E U , que empregou reiteradamente a expressão 

"distribuição de poderes", só falando em separação uma única vez, sintomaticamente, a 

respeito do Judiciário. Ces trois puissances, escreveu ele, devraient former un repôs ou une 

inaction. Mais comme, par le mouvement nécessaire des choses, elles sont contraintes d'aller, 

elles seront forcées d'aller de concert (De VEsprit des Lois,  livro xi, cap. Vi). 

O Judiciário, tal como os demais Poderes, pode tanto estatuir  quanto impedir.  

O poder de estatuir, como o definiu M O N T E S Q U I E U , consiste em determinar as 

matérias de sua própria competência, bem como corrigir o determinado por outrem. O 

impedimento é o poder de bloquear as decisões de outros órgãos, nos limites da organização 

política. O Judiciário impede, por exemplo, quando julga inconstitucional uma norma 

emanada do Legislativo. Trata-se agora, de reconhecer, amplamente, o poder judicial de 

estatuir em termos gerais e para o futuro, diante de u m conflito de interesses coletivos. 
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É, de resto, o que vem fazendo a nossa Justiça do Trabalho, nos processos de 

dissídio coletivo de natureza econômica. Assim agindo, o Judiciário presta a sua colaboração 

indispensável ao progresso social, sem usurpar minimamente as atribuições do Legislativo, 

pois este, como bem salientara MONTESQUIEU, não é feito para tomar "resoluções ativas". 

A objeção de que as normas constitucionais ditas programáticas careceriam, 

para serem eficazes, de complementação por lei do Congresso Nacional, sobre ser 

insustentável, como acima frisei, já foi rejeitada indiretamente, em matéria de dissídios 

coletivos de trabalho, pelo Supremo Tribunal Federal. 

Nesse caso, o próprio texto constitucional determina que a lei especifique as 

hipóteses em que as decisões judiciais podem estabelecer normas e condições de trabalho. 

Veio a Lei n.° 4.725, de 1965, e somente especificou — ainda e m caráter absurdamente 

restritivo — como deveriam ser reajustados os salários. Pois a Justiça do Trabalho não se 

sentiu coartada, e com razão, por essa omissão legislativa, e passou a estabelecer, nos 

dissídios coletivos, outras normas e condições de trabalho, independentemente dos salários. 

Resta a dificuldade de que, em nossa Constituição, somente nessa hipótese foi 

o Judiciário, explicitamente, autorizado a estatuir normas gerais, válidas e eficazes para toda u 

m a categoria. Lembro, no entanto, que no regime constitucional norte-americano — de 

estrutura geral idêntica à do nosso — a Constituição não contém dispositivo algum dessa 

natureza; o que não impediu juízes e advogados de avançar, decididamente, nessa linha. Nem 

se diga que, lá, a equity justificaria o procedimento propter legem.  Na verdade, ela é, tão-só, 

uma justificativa histórica, pois o sistema equitativo foi expressamente fundido no common 

law, para o qual, como não deixam de frisar os próprios juristas norte-americanos, a public 

law litigation é completa novidade. Admitiria, no entanto, para dissipar escrúpulos 

tradicionalistas, que o assunto fosse regulado, entre nós, por lei ordinária, já que, como 

salientei, princípio algum constitucional a tanto se opõe. 

 

 

 

Egrégio Conselho: 

 

Se a reconstrução democrática da nacionalidade, após a aventura da segurança 

nacional, passa, como estou convicto, por uma organização autônoma da vida social, entre as 
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fronteiras da ação do Estado e do interesse particular, ouso afirmar que as ideias aqui expostas 

representam a tradução atual do dever deste Colendo Conselho de "defender a ordem jurídica 

e a Constituição da República, pugnar pela boa aplicação das leis e pela rápida 

administração da justiça e contribuir para o aperfeiçoamento das instituições jurídicas" (Lei 

n.° 4.215, art. 18, i). 

 

Dispondo-se os advogados brasileiros, com generosidade e competência, a 

atuar desde logo nesse campo, estarão firmando, perante uma sociedade sempre mais 

descrente dos que a comandam, sua velha tradição de especialistas em humanidade. 
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RESUMO:  

A função transformadora Constitucional é essencial para as implementações dos mecanismos 

e ferramentas da justiça de transição, a fim de promover a construção da paz sustentável para 

as transformações das estruturas institucionais, políticas, econômicas e sociais no Brasil, após 

a transição de regimes. Nesse contexto, a interpretação constitucional assume uma missão 

importante na realização das funções da Constituição, seus valores e normas, além de 

proporcionar aplicabilidade prática das reformas para as transformações do Estado, das 

instituições e da sociedade.  

PALAVRAS-CHAVES: Constituição. Justiça de Transição. Função Transformativa. 

Democracia. Brasil. 

 

ABSTRACT: 

The Constitucional transformative function is essential for the implementations of the 

mechanisms and tools of the transitional justice, in order to promote the construction of the 

sustainable peace for the transformations of  the institutional, political, economic and social 

structures in Brazil, after the transition of regimes. In this context, constitutional interpretation 

assumes an important mission in realizing the Constitution functions, its values and its norms, 

as well as providing practical applicability of the reforms for the transformations of the State, 

institutions and society.  
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transição no Brasil. 4. Constituição de 1988 e a função transformadora no contexto da justiça de 

transição. 5. Conclusão. 6. Bibliografia.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A promulgação da Constituição brasileira de 1988 representou um marco na 

transição de regimes para a democracia no Brasil. A Constituição promoveu uma ruptura com 

a ordem constitucional do regime autoritário anterior e significou uma mudança de um “Estado 

usurpador”2 para um Estado Democrático de Direito. A nova ordem constitucional concretizou a 

vontade política da sociedade no horizonte da transição de regimes.  

A mudança expressada pela Constituição de 1988 conforma a natureza 

transformadora3 da Constituição. Essa ultrapassa as funções estritamente normativas da 

Constituição. Certas funções da Constituição podem produzir efeitos no mundo dos fatos, na 

vida concreta da sociedade e não apenas no plano normativo4. Essas funções cujos efeitos se 

operam também no mundo real subordinam-se à  qualidade da interpretação constitucional a ser 

realizada pelos órgãos responsáveis pelo exercício da jurisdição constitucional, isto é, ao grau 

de aplicabilidade prática que as normas constitucionais obtêm pela via da interpretação 

constitucional.  

Por sua vez, as materializações efetivas dos mecanismos da justiça de transição 

no contexto da transição de regimes dependem de como os órgãos jurisdicionais 

compreendem as funções da Constituição e de como a interpretam segundo essas funções. Há 

uma íntima relação entre as ferramentas e mecanismos da justiça de transição e a realização 

da função transformativa da  Constituição, e em especial, da Constituição Federal de 1988. 

Essa conexão ocorre por meio da interpretação constitucional.   

 
2 GUIMARÃES, Ulysses. Discurso proferido na sessão de 5 de outubro de 1988, publicado no DANC de 5 de 

outubro de 1988, p. 14380-14382. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/25-anos-da-constituicao-de-1988/constituinte-1987-
1988/pdf/Ulysses%20Guimaraes%20-%20DISCURSO%20%20REVISADO.pdf> Acesso em: 27 jan. 2020.  

3 MCCRUDDEN, Christopher. A common law of human rights? Transnational judicial conversations on 
constitutional rights. Oxford Journal of Legal Studies, v. 20, n. 4,  p. 499-532, 2000, p. 524. 

4 GRIMM, Dieter. Integration by constitution. International Journal of Constitutional Law, v. 3, n. 2-3, p. 
193-210, 2005, p. 195. 
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É nesse contexto que surge o tema do presente artigo: Constituição e transição 

de regimes no Brasil: uma abordagem transformativa. 

Pretende-se demonstrar que a função transformativa da Constituição é 

essencial para as implementações dos mecanismos e das ferramentas da justiça de transição, a 

fim de que seja promovida a construção da paz sustentável para as transformações das 

estruturas institucionais, políticas, econômicas e  sociais5 no Brasil após a transição de 

regimes. 

A metodologia empregada na pesquisa foi as análises quantitativa e qualitativa 

dos dados do relatório de atuação elaborado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do 

Ministério Público Federal6, que consolida os dados da atuação do órgão na persecução 

criminal em juízo na temática da justiça de transição. Por essa razão,  a pesquisa também é 

classificada como pesquisa documental7. Foi realizado levantamento bibliográfico por meio 

da consulta a livros, revistas, periódicos e outras fontes de mesmas espécies, que ajudaram a 

sustentar e esclarecer os aspectos teóricos da temática, sempre buscando a análise crítica da 

literatura atual.  

Motiva-se o trabalho em virtude de que, mesmo após a decisão da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no caso “Gomes Lund”, que obrigou a República 

Federativa do Brasil a punir “(…) os responsáveis pelos crimes cometidos durante o período 

ditatorial”8, o seu cumprimento “(…) esbarra no entendimento proferido na ADPF n°. 153, 

julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal em 28.04.2010, sob o fundamento de 

que não caberia ao Tribunal rever a lei da anistia, papel este a cargo do Poder Legislativo”9.  

Ademais, a apreciação do mérito da ADPF nº 32010 sequer foi ainda realizada pelo Tribunal. 

Ambas as ações impugnam a validade da anistia e a aplicação do instituto da prescrição, 

 
5 LAMBOURNE, Wendy. Transitional Justice and Peacebuilding after Mass Violence. The International Journal 

of Transitional Justice, v. 3, p. 28–48, 2009, p. 30.  
6 2a Câmara de Coordenação e Revisão. Crimes da ditadura militar: Série relatórios de atuação, 2. Brasília: MPF, 

2017. 
7 HORTA, Ricardo de Lins; ALMEIDA, Vera Ribeiro de; CHILVARQUER, Marcelo. Avaliando o 

desenvolvimento da pesquisa empírica em direito no Brasil: o caso do Projeto Pensando o Direito. Revista de 
Estudos Empíricos em Direito – Brazilian Journal of Empirical Legal Studies, v. 1, n. 2, jul. 2014. p. 169.   

8 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O. Transconstitucionalismo e Justiça de Transição: diálogo entre 
cortes no caso “Gomes Lund”. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2018, p. 6.  

9 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O., ob. cit, 2018, p. 6.  Ainda, no Supremo Tribunal Federal, encontra-se 
pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos na ADPF nº 153. 

10 Decisão disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4574695. Acesso 28/01/2020. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4574695
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apesar das decisões da  Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso “Gomes Lund” e 

no caso “Vladimir Herzog””11. 

A pesquisa se justifica porque a função transformadora da Constituição não 

pode ser impedida de se desenvolver  por meio de uma interpretação constitucional 

conservadora sem que isso represente uma violação à própria Constituição. Nesse prisma, a 

efetiva concretização da justiça de transição é meio de realizar a função transformativa da  

Constituição em sociedades em transição de regimes, como no Brasil. 

O artigo é composto por esta introdução e de cinco seções. Na segunda seção, 

estuda-se o conceito e os mecanismos da justiça de transição. Na terceira, analisa-se  função 

transformativa da Constituição e sua relação com a interpretação constitucional. A quarta 

seção examina a transição de regimes e a justiça de transição no Brasil. Na quinta seção, 

dedica-se acerca da Constituição de 1988 e da sua função transformadora no contexto da 

justiça de transição. Por fim, apresenta-se a conclusão da pesquisa, segundo a qual a função 

transformativa da Constituição é essencial para as implementações dos mecanismos e 

ferramentas da justiça de transição, a fim de que seja promovida a construção da paz 

sustentável para as transformações das estruturas institucionais, políticas, econômicas e  

sociais no Brasil após a transição de regimes, sendo certo que a interpretação constitucional 

assume um importante papel nessa missão ao concretizar as funções da Constituição, seus 

valores e suas normas, bem como proporcionar aplicabilidade prática das reformas para as 

transformações do Estado, das instituições e da sociedade, sob pena de se caracterizar uma 

violação contra a própria natureza da Constituição transformadora. 

 

 

2. JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 

Conceitua-se a justiça de transição “(…) como o esforço para a construção da 

paz sustentável após um período de conflito, violência em massa ou violação sistemática dos 

direitos humanos”12. Esse esforço engloba ferramentas e métodos vocacionados “(…) às 

tentativas da sociedade em chegar a um acordo quanto ao grande legado de abusos cometidos 

no passado, a fim de assegurar que os responsáveis prestem contas de seus atos, que seja feita 

 
11 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O. Justiça de transição no Brasil: pela necessidade do diálogo entre 

Cortes no “Caso Vladimir Herzog”. In: Ministério Público Federal. Câmara de Coordenação e Revisão (org.). 
Justiça de transição, direito à memória e à verdade : boas práticas / 2ª Câmara de Coordenação e Revisão, 
Criminal ; 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais ; 
Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Brasília: MPF, 2018, p. 443. 

12  ZYL, Paul Van. A justiça transicional em sociedades pós-conflito. Revista Anistia Política e Justiça de 
Transição, Brasília, n.1, p.32-55, jan./jun. 2009, p. 32.   
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a justiça e se conquiste a reconciliação”13. Tais ferramentais e métodos incluem processos 

judiciais e extrajudiciais, com ou sem interferência internacional, como também comissões de 

verdade, criações de museus de memória, reparações, desculpas, purgas e lustrações14. 

Muitas vezes, a política de transição exige reformas econômicas, políticas e 

jurídicas para consolidação da democracia. Outras vezes, reformas das instituições-chave, 

como o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Exército e a Polícia, incluindo as instalações 

militares e policiais, mostram-se necessárias para uma efetiva implementação da justiça de 

transição. Há de ser realizada uma verdadeira depuração15 das instituições estatais, com vistas 

à redemocratização. Outrossim, reformas na educação, ligadas ao ensino da história, são 

imprescindíveis para alcançar os objetivos da justiça de transição 16. 

Contudo, não bastam apenas reformas legislativas, sendo imperiosas as 

modificações substanciais nos fundamentos da ordem política estatal, alcançando, além do 

ordenamento jurídico, a cultura política enraizada na sociedade17. Nesse sentido, mudanças 

formais na lei não são suficientes para garantir a consolidação da democracia18. Por essa 

razão, em períodos de transição, o Direito assume a importante missão de deslegitimar o 

regime anterior e legitimar o sucessor, num ambiente de redemocratização19. A Constituição 

assume uma função transformadora no ambiente da  concretização dos mecanismos da justiça 

de transição.  

 

 

 

 

 
13 NAÇÕES UNIDAS – Conselho de Segurança. O Estado de Direito e a justiça de transição em sociedades em 

conflito ou pós-conflito. Relatório do Secretário Geral  S/2004/616. Revista Anistia Política e Justiça de 
Transição, Brasília, n.1, p.320-351, jan./jun. 2009, p. 325. 

14 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O.; TABAK, Benjamin Miranda. Os benefícios e os custos da 
efetivação da justiça de transição no Brasil. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 3, p. 160-
185, 2018, p. 171. 

15 MARX, Ivan Cláudio. Justiça de transição: necessidade e factibilidade da punição aos crimes da ditadura. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2014, p. 6. 

16 DUGGAN, Colleen. Show me your impact: evaluating transitional justice in contest spaces. Evaluation and 
Program Planning, v. 35, n. 1, p. 199-205, fev. 2012, p. 199; COLE. Elizabeth A. Transitional justice and the 
reform of history education. International Journal of Transitional Justice, v. 1, n. 1, 1 mar. 2007. 

17 SHARP, Dustin N., Addressing Economic Violence in Times of Transition: Toward a Positive-Peace Paradigm 
for Transitional Justice. Fordham International Law Journal, v. 35, n. 3, p. 780-814, 2012, p. 794. Ainda: 
LIPP, Camila Soares. Relações de gênero em Ruanda no período pós-genocídio: mudanças de fato? Revista 
de Direitos Fundamentais e Democracia, Curitiba, v. 13, n. 13, p. 281-304, jan./jun. 2013.  

18 TORELLY, Marcelo D. Repressão e Memória Política no Contexto Ibero-Brasileiro. Estudos sobre 
Brasil, Guatemala, Moçambique, Peru e Portugal. Brasília: Ministério da Justiça, Comissão da Anistia: 
Oxford University, Latin America Centre, 2011, p.106.  

19 TEITEL, Ruti. G. Transitional Justice. New York: Oxford University Press, 2000, p. 6. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7 NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

31 
 

 

3. CONSTITUIÇÃO E INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL: A FUNÇÃO 

TRANSFORMADORA 

Teoricamente, o conceito moderno de Constituição representa “[…] a 

ordenação sistemática e racional da comunidade política através de um documento escrito, no 

qual se declaram liberdades e direitos, e se fixam os limites do poder político”20. Em que pese 

as diversidades de entendimentos acerca das funções da Constituição e considerando não ser o 

objeto da pesquisa analisar as funções da Constituição exaustivamente, em níveis normativos, 

a Constituição desempenha funções básicas como constituir e regular a autoridade pública, 

legitimar exercício do poder políticos, estabelecer um padrão de comportamento e de 

julgamento21, ordenar, estabilizar, dar unidade, limitar e controlar o poder, garantir direitos 

fundamentais e fixar a estrutura organizacional fundamental do Estado22. 

Para além das funções normativas da Constituição, outras funções da 

Constituição se operam em níveis não-normativos. É o caso da função integradora de 

interesse para a pesquisa. As funções normativas da Constituição produzem efeitos 

automaticamente enquanto textos normativos vinculantes. O efeito integrativo da Constituição 

ocorre no mundo real e não em níveis normativos, na medida em que o processo de integração 

social pode ser promovido pela Constituição, mas não controlado, ordenado, determinado ou 

implementado imperativamente, por ela23. 

A função integradora antes de tudo é um “processo mental coletivo” e não pode 

ser ordenado pela norma24. É mais um processo de como a sociedade percebe a Constituição 

do que de validade jurídica25. Embora o efeito integrativo não seja uma norma constitucional 

posta que possa ser exigida juridicamente, isso não quer dizer que essa função não possa ser 

identificada em normas constitucionais estabelecidas, tais como os princípios fundamentais 

incorporados no texto normativo da Constituição, e assim, adquirir aplicabilidade por meio da 

 
20 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 

2003, p. 52.  
21  GRIMM, Dieter. Integration by constitution. International Journal of Constitutional Law, v. 3, n. 2-3, p. 

193-210, 2005, p. 195.  
22 STERN, Klaus. Derecho del Estado de la República Federal Alemana. Tradução parcial de Javier Pérez 

Royo e Pedro Cruz Villalón do Tomo I de Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland (1983). Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, 1987, p. 220 e ss.  

23 GRIMM, Dieter. Integration by constitution. International Journal of Constitutional Law, v. 3, n. 2-3, p. 
193-210, 2005, p. 195. 

24 GRIMM, Dieter. Integration by constitution. International Journal of Constitutional Law, v. 3, n. 2-3, p. 
193-210, 2005, p. 196.  

25 GRIMM, Dieter. Integration by constitution. International Journal of Constitutional Law, v. 3, n. 2-3, p. 
193-210, 2005, p. 199.  
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interpretação constitucional. Consequentemente, nenhuma interpretação constitucional pode 

adquirir efeito desintegrador ou desagregador.      

Da mesma forma que sua função integradora, a Constituição pode possuir 

função transformadora. A função transformadora da Constituição surge quando ela é 

elaborada para transformar o status quo vigente no momento de sua promulgação. A 

Constituição não transformadora (ou conservadora) é idealizada com o escopo de impedir a 

alteração do status quo vigente e refleti-lo no momento da sua promulgação26. Uma 

Constituição de natureza transformadora incorpora essa função em suas normas 

constitucionais fundamentais, em seus objetivos e no catálogo de direitos fundamentais e, 

apesar de não ser uma norma constitucional autônoma e exigível, possui seu locus de 

incidência no momento da interpretação constitucional.  

A função transformativa da Constituição não fixa apenas uma plano de ação 

para a transformação da sociedade segundo alguns objetivos dispostos nas normas 

constitucionais, como um instrumento de direção social, a exemplo da “constituição 

dirigente” ou do “dirigismo constitucional”. A Constituição em sua função transformativa 

objetiva alterar ou transformar o status quo da sociedade, romper com o modelo positivista27 

e, tal qual a função integradora da Constituição28,  transferir para os tribunais constitucionais 

os conflitos em torno da interpretação constitucional29.   

Por sua vez, a interpretação constitucional pressupõe uma concepção de 

Constituição e o entendimento acerca das suas funções, bem como da contextualização e da 

evolução histórica dos institutos constitucionais em um determinado Estado30. Um Estado 

constitucional somente assume tal qualidade não por ter uma constituição, mas sim quando as 

normas constitucionais possuem aplicabilidade prática31. Há uma estreita relação entre a tarefa 

 
26 MCCRUDDEN, Christopher. A common law of human rights? Transnational judicial conversations on 

constitutional rights. Oxford Journal of Legal Studies, v. 20, n. 4, p. 499-532, 2000, p. 524. 
27 Sobre a função transformadora do Direito: STRECK, Lenio Luiz. O Direito de Obter Respostas 

Constitucionalmente Adequadas em Tempos de Crise do Direito: A Necessária Concretização dos Direitos 
Humanos. Revista-Americana de Direitos Humanos, v. 1, n. 1, p. 93-105, 2010, 0. 105. 

28 GRIMM, Dieter. Integration by constitution. International Journal of Constitutional Law, v. 3, n. 2-3, p. 
193-210, 2005, p. 195.  

29 Sobre a função transformadora do Direito: STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: 
Perspectivas e Possibilidades de Concretização dos Direitos Fundamentais-Sociais no Brasil. Novos Estudos 
Jurídicos, v. 8, n. 2, p. 257-301, 2003, p. 267. 

30 SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação constitucional e sincretismo metodológico. In: Virgílio Afonso da Silva. 
(Org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 115-143, p. 143.  

31 STERN, Klaus. A Society Based on the Rule of Law and Social Justice: Constitutional Model of the Federal 
Republic of Germany. Journal of South African Law, no. 3, p. 241-250, 1981, p. 241. 
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da interpretação constitucional e a função da Constituição32, sendo certo que a juridicidade da 

Constituição depende de ser ela reconhecia e efetivamente aplicada33. 

Entender a Constituição como transformadora acarreta a adoção de uma 

abordagem “não-interpretativista” da interpretação constitucional, ou seja, a interpretação 

constitucional deve ter por escopos as concretizações da natureza e da função da Constituição, 

incorporando-se na interpretação constitucional os valores ou normas constitucionais, ainda 

que não declarados ou claramente implícitos na Constituição escrita34. Identificar a 

Constituição como não transformadora (ou conservadora) implica em incorporar o 

conservadorismo na atividade de interpretar a Constituição, por meio de uma abordagem 

“interpretativista” da interpretação constitucional, o que pode levar a resultados não 

desejados, vinculando-se excessivamente à literalidade da regra constitucional35 e limitando a 

interpretação constitucional aos quadrantes do documento36 e à vontade histórica dos 

fundadores37. 

 

 

4. TRANSIÇÃO DE REGIMES E A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NO BRASIL 

O regime militar no Brasil compreendeu o período de 1 de abril de 1964 e que 

durou até 15 de março de 1985. Após a deposição de João Goulart em 1.º de abril de 1964, o 

então deputado Ranieri Mazzilli assumiu provisoriamente a Presidência da República em 02 de 

abril de 1964. Era apenas um arranjo institucional, pois o poder de fato passou para o “Comando 

Supremo da Revolução”, composto pelos comandantes das três forças militares.  

O golpe de 1964 produziu uma profunda mudança na organização política do 

Estado brasileiro. O  Ato Institucional n. 1,  de 09 de abril de 1964, foi o instrumento normativo 

que deu início ao regime militar no plano jurídico-constitucional brasileiro. Dentre suas funções, 

 
32 SILVA, Virgílio Afonso da. Interpretação constitucional e sincretismo metodológico. In: Virgílio Afonso da Silva. 

(Org.). Interpretação constitucional. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 115-143, p. 143. 
33 STERN, Klaus. A Society Based on the Rule of Law and Social Justice: Constitutional Model of the Federal 

Republic of Germany. Journal of South African Law, no. 3, p. 241-250, 1981, p. 241. 
34 ELY, John Hart. Constitutional Interpretivism: Its Allure and Impossibility. Indiana Law Journal, v. 53, n. 3, 

p. 399-448, 1977, p. 399. 
35 CALLAHAN, Maureen B. Culteral Relativism and the Interpretation of Constitutional. Willamette Law 

Review,  v. 30, n. 3, 1994, p. 609-633, p. 622-623. 
36 ELY, John Hart. Constitutional Interpretivism: Its Allure and Impossibility. Indiana Law Journal, v. 53, n. 3, 

p. 399-448, 1977, p. 399. 
37 DWORKIN, Ronald. O Império do Direito. Trad. de Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 

1999, p. 432.  
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visou constituir a autoridade pública e legitimar o  exercício do poder políticos, em razão do 

golpe de Estado realizado38.  

Em uma tentativa de distinguir “revolução” de “outros movimentos armados” 

pelo fato de que, supostamente, a “revolução” teria sido realizada não no interesse e na 

vontade de um grupo, mas no interesse e na vontade da Nação, investiu-se o “movimento 

revolucionário” no exercício do Poder Constituinte e se produziu “um verdadeiro ato de 

fundação”39. A  “revolução” não procurou legitimar-se por meio do Congresso. Pelo 

contrário, o Congresso foi quem recebeu sua legitimação mediante o Ato Institucional n. 1, de 

09 de abril de 1964, “(...) resultante do exercício do Poder Constituinte, inerente a todas as 

revoluções, a sua legitimação”40. Passou a vigorar no Brasil a chamada “doutrina da segurança 

nacional” e um regime não democrático41.  

De todo o período da ditadura, de forma ampla, pode-se dizer que o regime 

implantado pelos militares se desenvolveu em, ao menos, três fases distintas: a primeira se 

refere ao golpe de Estado e à instalação e à consolidação do novo regime42. Foi decretado o 

Ato Institucional n.º 1 (AI-1) que ensejou em cassações de mandatos, suspensões dos direitos 

políticos, demissão do serviço público, expurgos de militares, aposentadoria compulsória, 

intervenções em sindicatos e prisões de milhares de brasileiros. A segunda fase começou em 

13 dezembro de 1968, com a edição do Ato Institucional n.º 5 (AI-5), quando a repressão 

atingiu seu mais alto grau, caracterizando os chamados “anos de chumbo”. A terceira fase se 

iniciou em 1974, com a posse do general Ernesto Geisel e o lento surgimento de uma abertura 

política que se estendeu até o fim do período de exceção43.  

 A Lei n.º 6.683, de 28 de agosto de 1979 (Lei da Anistia44) foi editada 

pelo governo do General João Baptista Figueiredo e concedeu uma anistia ampla, geral e 

 
38 SILVA, Virgílio Afonso da. Ideias e instituições constitucionais do século XX no Brasil: o papel dos juristas. 

Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 111, pp. 229-245, 2015, p. 240. 
39 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório da Comissão Nacional da Verdade. Brasília: CNV, 

2014, v. 1, p. 95. 
40 BRASIL. Ato Institucional n. 1, de 09 de abril de 1964. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-01-64.htm> Acesso em: 23 jan. 2020. 
41 SILVA, Virgílio Afonso da. Ideias e instituições constitucionais do século XX no Brasil: o papel dos juristas. 

Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 111, pp. 229-245, 2015, p. 241. 
42 BRASIL. Direito à verdade e à memória: comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos. 

Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007, p. 21. 
43 BRASIL. Direito à verdade e à memória: comissão especial sobre mortos e desaparecidos políticos. 

Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007, p. 21. 
44 Lei n.º 6.683, de 28 de agosto de 1979: “Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período 

compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo 
com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da 
Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em 
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irrestrita aos políticos cassados com base nos atos institucionais, permitindo o retorno ao Brasil 

dos exilados pelo regime militar. A partir de então, aprofundou-se o processo de abertura política 

no Brasil. Aprovaram-se reformas políticas, com a extinção do bipartidarismo e surgimento do 

pluripartidarismo. A ditadura militar chegou ao fim no Brasil com a eleição indireta pelo Colégio 

Eleitoral em 15 de janeiro de 1985, que elegeu Tancredo Neves como Presidente da 

República. 

A Emenda Constitucional n.º 26, de 27, de novembro de 1985, alterou a 

Constituição Brasileira de 1969, fruto da Emenda Constitucional nº 1, editada pelo regime 

ditatorial vigente em 17 de outubro de 1969. A Emenda Constitucional n.º 26/1985, além de 

convocar a Assembleia Nacional Constituinte, tratou do tema relativo à anistia. A nova ordem 

constitucional foi inaugurada com a Constituição de 1988, que foi promulgada no dia 05 de 

outubro de 1988. 

Nesse contexto da transição de regimes para a democracia, a justiça de transição 

no Brasil caracterizou-se como um típico caso de “(…) reconciliação negociada por meio de uma 

autoanistia, uma transição do tipo barganha”. A Lei de Anistia brasileira configurou-se como 

geral, irrestrita e incondicional e se caracterizou como autoanistia ou anistia absoluta (“modelo 

chileno”)”. Autoanistia “(…) são leis ou decretos editados unilateralmente pelos próprios agentes 

do regime opressor, em benefício próprio”. Em sua finalidade de “(…) proteger seus agentes de 

futura responsabilização, podem ou não alcançar os opositores”45. 

Foi criada no Brasil a Comissão Nacional da Verdade por meio da Lei 

12.528/2011 e instituída em 16 de maio de 2012. A  Comissão Nacional da Verdade teve a 

finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 

de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade 

histórica e promover a reconciliação nacional.  Com a entrega do seu relatório final em 10 de 

dezembro de 2014, a  Comissão Nacional da Verdade encerrou suas atividades.  

Com decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso “Gomes 

Lund”, a “(…) República Federativa do Brasil se viu obrigada a punir os responsáveis pelos 

crimes cometidos durante o período ditatorial”46. No entanto, sua efetivação “(…) esbarra no 

entendimento proferido na ADPF n°. 153, julgada improcedente pelo Supremo Tribunal Federal 

 
Atos Institucionais e Complementares. § 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de 
qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política”. 

45 Sobre o tema: HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O. Transconstitucionalismo e Justiça de Transição: 
diálogo entre cortes no caso “Gomes Lund”. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2018.  
46  HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O. Transconstitucionalismo e Justiça de Transição: diálogo entre 

cortes no caso “Gomes Lund”. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2018, p. 6.   

http://www.infoescola.com/ditadura-militar/atos-institucionais/
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em 28.04.2010, sob o fundamento de que não caberia ao Tribunal rever a lei da anistia, papel 

este a cargo do Poder Legislativo”47. Nem mesmo decisão no caso “Gomes Lund” e mais 

recentemente, a decisão no caso “Vladimir Herzog””48, ambos da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, foram suficientes para alterar esse quadro de impunidade. 

Até 2017, já haviam sido propostas 27 ações penais em face de 47 agentes 

envolvidos em 43 crimes cometidos contra 37 vítimas49. O gráfico seguinte demonstra a 

evolução do número de ações propostas a cada ano com o objetivo de efetivar a justiça de 

transição no Brasil50: 

 

Conforme análise estatística desenvolvida dos dados desse universo de ações 

propostas, foi possível concluir51 que os percentuais de decisões contrárias aos 

 
47 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O., ob. cit., 2018, p. 6.  
48 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O. Justiça de transição no Brasil: pela necessidade do diálogo entre 

Cortes no “Caso Vladimir Herzog”. In: Ministério Público Federal. Câmara de Coordenação e Revisão (org.). 
Justiça de transição, direito à memória e à verdade : boas práticas / 2ª Câmara de Coordenação e 
Revisão, Criminal ; 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, Populações Indígenas e Comunidades 
Tradicionais ; Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão. Brasília: MPF, 2018, p. 443.  

49  Cf. 2a Câmara de Coordenação e Revisão. Crimes da ditadura militar: Série relatórios de atuação, 2. Brasília: 
MPF, 2017, p. 25, os objetos das ações compreendem 11 homicídios, 9 falsidades ideológicas, 7 sequestros, 6 
ocultações de cadáver, 2 quadrilhas armadas, 2 fraudes processuais, 1 estupro, 1 favorecimento pessoal, 1 
transporte de explosivos, 1 lesão corporal e 2 abusos de autoridade.  

50 Para uma análise completa ver : HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O.; TABAK, Benjamin Miranda. Os 
benefícios e os custos da efetivação da justiça de transição no Brasil. Revista Brasileira de Direito, Passo 
Fundo, v. 14, n. 3, p. 160-185, 2018.  

51 Ver: HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O.; TABAK, Benjamin Miranda. Os benefícios e os custos da 
efetivação da justiça de transição no Brasil. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 3, p. 160-
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processamentos das ações variam entre 81% (em 1a instância), 78% (em 2a instância) e 100% 

(no STJ)52, de acordo com o próximo gráfico: 

 

É possível verificar que “(…) apenas 19% das ações propostas em primeira 

instância e 22% em segunda instância foram favoráveis a persecução penal em juízo dos 

agentes do regime anterior”. Em razão do Supremo Tribunal Federal ter julgado improcedente 

a ADPF 153, “(…) não há decisão favorável neste grau de jurisdição”. No grau máximo da 

hierarquia jurisdicional do Estado brasileiro, “(…) constata-se também que o percentual 

desfavorável de decisão é de 100%”53. 

O gráfico a seguir consolida os motivos invocados pelas decisões desfavoráveis 

nas ações penais propostas em juízo, fundamentos estes contidos nas decisões das diversas 

instâncias jurisdicionais: 

 
185, 2018.   

52 2a Câmara de Coordenação e Revisão, ob. cit., 2017, p. 28. 
53 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O.; TABAK, Benjamin Miranda. Os benefícios e os custos da 

efetivação da justiça de transição no Brasil. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 3, p. 160-
185, 2018. 
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Como se pode perceber, “(…) dessas decisões desfavoráveis, 100% estão 

fundamentadas na extinção da punibilidade pela anistia, ou pela prescrição da pretensão 

punitiva, isto é, sequer analisaram o mérito da pretensão punitiva, realizando términos 

antecipados dos processos”54.  Portanto, nota-se o excessivo conservadorismo do Judiciário 

quanto à efetivação da justiça de transição no Brasil. 

 

 

5. CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A FUNÇÃO TRANSFORMADORA NO 

CONTEXTO DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 

A Constituição da República do Brasil foi fruto da Assembleia Nacional 

Constituinte, realizada entre 1.º de fevereiro de 1987 e 5 de outubro de 1988. O poder 

constituinte originário se materializou na Assembleia Nacional Constituinte, que, no Brasil, foi 

representado por um Congresso Nacional Constituinte, uma vez que não houve uma prévia e 

autônoma eleição para a formação de uma assembleia específica para elaboração da nova 

Constituição.  

Distinguir entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado é 

relevante para a compreensão das implicações dos fatos. O poder constituinte originário funda 

uma nova ordem jurídica, ao instituir a Constituição e romper com a ordem jurídica anterior, não 

encontrando o fundamento de sua autoridade no direito anterior, mas em sua própria autoridade. 

 
54 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O.; TABAK, Benjamin Miranda. Os benefícios e os custos da 

efetivação da justiça de transição no Brasil. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 3, p. 160-
185, 2018. 
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Já o poder constituinte derivado ou poder de revisão é o poder de alterar a Constituição, que 

encontra seu fundamento de validade na própria constituição, sendo, portanto, um poder limitado 

e condicionado constitucionalmente55. 

Nesse prisma, a Emenda Constitucional n.º 26/1985 caracterizou-se como um ato 

que Virgílio Afonso da Silva denominou de “usurpação de poder”, pois sendo obra do poder 

constituinte derivado da Constituição de 1969, exerceu uma competência que não possuía e 

convocou a Assembleia Nacional Constituinte. Com isso, ela suplantou a ordem jurídica vigente 

em uma transição que não foi produto de um procedimento jurídico válido, nos termos da 

Constituição em vigor até então56.  

Fruto dessa Assembleia Nacional Constituinte, a Constituição de 1988 não 

encontrou limite jurídico na Emenda Constitucional n.º 26/1985, sendo correto afirmar, 

inclusive, que ela foi revogada com a promulgação da nova Constituição. Essa rompeu com o 

sistema jurídico anterior, desvinculando-se completamente de seu ato convocatório (a EC n.º 

26/1985)57. 

Essa ruptura com a ordem constitucional anterior já caracterizava indicativo da 

natureza transformadora da Constituição de 1988. A função transformadora da Constituição pôde 

ser vista no discurso de Ulysses Guimarães, quando do encerramento dos trabalhos da 

Constituinte, ao afirmar que foi “(...) a sociedade, mobilizada (...)” que “(…) pela transição e 

pela mudança, derrotou o Estado usurpador”. A Nação desejava mudar e a Constituição 

pretendeu “(…) ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança”58.  

A Constituição Federal de 1988 representou o “coroamento”59 da transição de 

regimes rumo à democracia. A Constituição trouxe compromissos democráticos e um rol de 

diretos fundamentais, além da intenção de mudar as relações políticas, sociais e econômicas60, 

o que representa a sua natureza transformadora. 

 
55 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Reforma, revisão e emenda constitucional no Direito Brasileiro. Revista 

de Direito Administrativo, n. 223, p. 53-74, 2001, p. 56 e 60. 
56 SILVA, Virgílio Afonso da. Ulisses, as sereias e o poder constituinte derivado: sobre a inconstitucionalidade da 

dupla revisão e da alteração no quorum de 3/5 para aprovação de emendas constitucionais. Revista de Direito 
Administrativo, n. 226, 2001, p. 28-29. 

57 ROTHENBURG, Walter Claudius. Constitucionalidade e Convencionalidade da Lei de Anistia Brasileira. Revista 
de Direito GV, n. 18, p. 681-706, jul./dez. 2013, p. 695. 

58 GUIMARÃES, Ulysses. Discurso proferido na sessão de 5 de outubro de 1988, publicado no DANC de 5 de 
outubro de 1988, p. 14380-14382. Disponível em <https://www2.camara.leg.br/atividade-
legislativa/plenario/discursos/escrevendohistoria/25-anos-da-constituicao-de-1988/constituinte-1987-
1988/pdf/Ulysses%20Guimaraes%20-%20DISCURSO%20%20REVISADO.pdf> Acesso em: 27 jan. 2020. 

59 SARMENTO, Daniel. 21 Anos da Constituição de 1988: a Assembleia Constituinte de 1987/1988 e a Experiência 
Constitucional Brasileira sob a Carta de 1988. DPU, n. 30, p. 7-41, 2009, p. 28.  

60 SARMENTO, Daniel. 21 Anos da Constituição de 1988: a Assembleia Constituinte de 1987/1988 e a Experiência 
Constitucional Brasileira sob a Carta de 1988. DPU, n. 30, p. 7-41, 2009, p. 28. 
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Diferentemente de ditaduras e regimes militares que adotam uma constituição 

meramente formal, em que o poder político e a autoridade pública se encontram nas mãos de 

um ditador, de um partido político, de uma junta militar ou do “Comando Supremo da 

Revolução”, como no Brasil, em que constituição é utilizada como mera instrumento para a 

manutenção do status quo vigente, a Constituição transformadora representa um “sistema de 

valores”, cujas previsões expressas no texto normativo constitucional dos direitos fundamentais e 

de um tribunal constitucional para garanti-los são rupturas efetivas com o Estado totalitário e 

ditatorial61.  

As ferramentas e mecanismos da justiça de transição afiguram-se essenciais 

para a realização da função transformativa da  Constituição Federal de 1988. Para além de ser 

a justiça de transição benéfica para a sociedade ao possibilitar “(…) a conciliação com 

traumas passados e vivencia de uma cultura de paz, ao promover uma restruturação social, 

garantindo-se os direitos fundamentais e o aprofundamento democrático”, e criar para os 

agentes “(…)  barreiras sancionatórias, as quais tendem a impedir que novos atos sejam 

praticados”62, ela auxilia na transformação da sociedade.  

A abordagem transformadora aplicada ao contexto da justiça de transição 

implica processos de longo prazo de construção da paz sustentável para as transformações das 

estruturas institucionais, políticas, econômicas e  sociais63. Os métodos de transformação 

passam pelos mecanismos tradicionais como processos judiciais e comissões da verdade, além 

de políticas que busquem modificar o status social, político, econômico da sociedade64 e 

superar culturas de violências de todas as formas.  

Para tanto, a Constituição exerce de forma prospectiva papel fundamental de 

dar ensejo as reformas institucionais, políticas, sociais e econômicas em sociedades em 

transição para a democracia. A interpretação constitucional não deixa de se caracterizar como 

um método ou mecanismo de justiça de transição, em uma abordagem transformadora, ao 

concretizar as funções, os valores e as normas constitucionais, bem como proporcionar 

 
61 STERN, Klaus. A Society Based on the Rule of Law and Social Justice: Constitutional Model of the Federal 

Republic of Germany. Journal of South African Law, no. 3, p. 241-250, 1981, p. 242. 
62 HERNANDES, Luiz Eduardo Camargo O.; TABAK, Benjamin Miranda. Os benefícios e os custos da 

efetivação da justiça de transição no Brasil. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v. 14, n. 3, p. 179-
180, 2018. 

63 LAMBOURNE, Wendy. Transitional Justice and Peacebuilding after Mass Violence. The International Journal 
of Transitional Justice, v. 3, p. 28–48, 2009, p. 30.  

64 GREADY, Paul; ROBINS, Simon. From Transitional to Transformative Justice: A New Agenda for Practice. The 
International Journal of Transitional Justice, v. 8, p. 339–361, p. 2014, p. 340. 
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aplicabilidade prática das reformas para as transformações do Estado, das instituições e da 

sociedade 

No tema da justiça de transição e sua realização no Brasil, o Supremo Tribunal 

Federal se utilizou do modelo de “interpretativista” da interpretação constitucional. A ADPF n.º 

153 foi julgada improcedente, sob o fundamento de que não caberia ao Tribunal rever a lei da 

anistia, papel este a cargo do Poder Legislativo.  Dessa forma, manteve-se a validade da Lei de 

Anistia brasileira e se criou uma barreira à alteração do status quo então vigente e presente ainda 

quando da promulgação da Constituição. 

Sequer é possível afirmar que o Supremo Tribunal Federal se resignou aos 

estritos termos da regra constitucional ou se confinou nas molduras de uma constituição quadro 

ou à vontade do legislador constituinte. Isso porque não há na Constituição brasileira regra que 

impeça o Tribunal de apreciar a constitucionalidade de uma lei no exercício da jurisdição 

constitucional. A Constituição Federal de 1988 é um sistema de valores65 aberto66 não submetido 

às molduras67 de uma constituição-quadro68. Analisada sob o ângulo de uma suposta vontade do 

legislador constituinte ou dos fundadores, a conclusão deveria ser em prol da função 

transformadora da Constituição reconhecida nos trabalhos da constituinte. 

Ao decidir dessa forma, por conseguinte, a Corte Suprema retirou ou mitigou a 

natureza transformadora da Constituição de 1988, conformando-a, simplesmente, como 

conservadora, e incapaz de cumprir sua função transformadora, de romper com a ordem 

constitucional anterior, com seus valores e alterar o status quo que continuou vigente no 

momento da promulgação da Constituição. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

A presente pesquisa buscou fundamentar que concretizações dos mecanismos e 

das ferramentas da justiça de transição dependem do entendimento acerca das funções da 

Constituição no marco da transição de regimes para a democracia, e, em especial no Brasil, onde 

 
65 STERN, Klaus. A Society Based on the Rule of Law and Social Justice: Constitutional Model of the Federal 

Republic of Germany. Journal of South African Law, no. 3, p. 241-250, 1981, p. 242.  
66 PIOVESAN, Flávia. Força integradora e catalizadora do sistema interamericano de proteção dos direitos 

humanos: desafios para a pavimentação de um constitucionalismo regional. Revista Brasileira de Estudos 
Jurídicos, v. 8, n. 2, p. 11-30, 2013, p. 20-21. 

67 SILVA, Virgílio Afonso da. Direitos fundamentais e liberdade legislativa: o papel dos princípios formais. In: 
CORREIA, Fernando Alves et al (orgs.). Estudos em homenagem ao Prof. Doutor José Joaquim Gomes 
Canotilho. Coimbra: Coimbra Editora, v. 3, p. 915-937, 2012, p. 919. 

68 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7 ed. Coimbra: Almedina, 
2003, p. 1436.  
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a implementação da justiça de transição é impedida pela via da interpretação constitucional 

exercida pelos órgãos encarregados do exercício da jurisdição constitucional. 

Examinou-se que Constituição transformadora é aquela que objetiva alterar ou 

transformar o status quo da sociedade, romper com o modelo positivista e transferir para os 

tribunais constitucionais os conflitos em torno da interpretação constitucional. Analisou-se que a 

interpretação constitucional subentende uma noção de Constituição subjacente e de suas funções, 

visto que a função transformadora da Constituição implica um enfoque “não-interpretativista” da 

interpretação constitucional. 

Por meio das análises quantitativa e qualitativa dos dados do relatório de atuação 

elaborado pela 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, verificou-se 

o excessivo conservadorismo do Judiciário brasileiro quanto à efetivação da justiça de transição 

no Brasil. A par da interpretação constitucional desenvolvida pelo Supremo Tribunal Federal no 

julgamento da  ADPF n.º 153, foi possível constatar o uso do modelo “interpretativista” da 

interpretação constitucional pelo Tribunal na decisão do caso.  

Confirmou-se que a Corte Suprema brasileira com a decisão preferida na ADPF 

n.º 153 mitigou a função transformadora da Constituição de 1988, enquadrando-a em uma 

perspetiva meramente conservadora e inapta para produzir seus efeitos transformadores, de 

romper com os valores viagens na ordem constitucional anterior e superar o seu status quo. 

Por conseguinte, conclui-se que a função transformativa da Constituição é 

essencial para as implementações dos mecanismos e ferramentas da justiça de transição, a fim 

de que seja promovida a construção da paz sustentável para as transformações das estruturas 

institucionais, políticas, econômicas e  sociais no Brasil após a transição de regimes, sendo 

certo que a interpretação constitucional assume um importante papel nessa missão ao 

concretizar as funções da Constituição, seus valores e suas normas, bem como proporcionar 

aplicabilidade prática das reformas para as transformações do Estado, das instituições e da 

sociedade, sob pena de se caracterizar uma violação contra a própria natureza da Constituição 

transformadora.  
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ABSTRACT: 

Prison as a means of punishment available to the State shapes its own power and hierarchical 

relationships very much entrenched its structure that are reflected in official discourse, but 

more particularly in institutional practice.  

By no means the exclusive preserve of Portuguese prisons, the opportunity to serve a prison 

sentence is easily swallowed up in an amalgamated imposition of power which does not 

consider, involuntarily, it is hoped, the personhood of the prisoner.  

This study will address prison labour, a pressing and controversial issue in penitentiary 

thought, from the perspective of the responsivity of a prison to the gender of the person 

incarcerated there as a mechanism of normalising prisons in the light of existing human rights 

systems.  

The approach to legal issues will focus on analysing the multi-faceted causes of the research 

question, by means of a combination of bibliographic review and the juridical-empirical 

denotation of the problem, resulting in a convergence of a methodological proposal of 

intervention and the application of the principle of normalisation.  

KEYWORDS: Prison. Prison Labour. Re-Entry. Gender. Human Rights. 
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A prisão enquanto meio de punição disponível ao Estado molda o seu próprio poder e 

estabelece as relações hierárquicas de modo bastante entrincheirado à sua estrutura, o que se 

reflete, nomeadamente, no discurso oficial, mas mais particularmente na prática institucional.  

O nosso artigo abordará o trabalho prisional, numa perspectiva de questionamento premente e 

controverso na senda do pensamento penitenciário hodierno, a partir do paradigma da 

responsabilidade de uma prisão moldada ao género da pessoa encarcerada enquanto 

mecanismo de normalização das prisões à luz dos sistemas de direitos humanos.  

A abordagem das questões jurídicas concentrar-se-á na análise das causas multifacetadas 

latentes à questão em pesquisa, através do diálogo contínuo entre a revisão bibliográfica e a 

denotação jurídica-empírica do problema, resultando na convergência de uma proposta 

metodológica e de intervenção responsiva ao género e aplicação do princípio da normalização 

da humanidade em contexto prisional.  

PALAVRAS-CHAVE: Prisão. Trabalho Prisional. Reentrada. Género. Direitos Humanos. 

 

 

1. SITUATION I: PRISON LABOUR: POWER AND HIERARCHICAL 

RELATIONSHIPS IN THE PORTUGUESE CONTEXT AND 

INTERNATIONAL SYSTEMS OF HUMAN RIGHTS  

The relationship between a community and labour, operating as a fundamental 

axis around which the entire society is organised, defines and delimits with precision the rules 

of its dominant model of ethics.  

Going back to the etymological origins of the word, and tracing the meanings 

that it has gained over the course of several epochs, work has denoted an historical notion 

very close to those of punishment or torture, such that even today, it cannot completely shake 

off these associations.  

Reflecting on labour in the prison environment requires, first and foremost, an 

appraisal of the legal conceptualisation that governs the labour relationship established within 

the prison walls. Notwithstanding the more or less prominent theories in the legal sciences on 

where prison labour takes place, this proposal works on the premise of penitentiary law being 

public administrative law, the exclusive domain where power relations between the State and 

its citizens is established3.     

 
3 BOAVIDA, J. (2017). Direito disciplinar penitenciário. Coimbra: Almedina.  
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Nevertheless, this domain — labour in prisons — seems to be a key 

observation topic if one is to understand the transformations in the internal and external 

normative penitentiary structure in the light of Portugal’s recent history as a participant in the 

human rights system of the European Union. 

Before presenting a critical analysis, it is important to define the purpose of this 

paper. Prison labour is understood here to mean work carried out within the bounds of a 

prison, provided by the State or by private individuals, or by private individuals who have 

been contracted by the State, and done by men or women sentenced to prison or awaiting trial.  

This paper will not address punitive labour, which, in the case of Portugal, is individualised in 

the form of community service sentencing, either as a form of punishment on its own, or as a 

substitute for another form of punishment. 

But to what extent does this labour relationship which develops within the 

prison walls effectively compare to an employment relationship in the general sense of the 

word? To respond to this question, an analysis of the corpus and the animus of work done in 

the prison environment from the perspective of power relations is required. 

The right to work is a constitutional right provided for under Article 58 of the 

Constitution of the Republic of Portugal (CRP). The right to work consists in the right to 

obtain employment or to carry out a professional activity, and this is reflected in the validity 

of the right that all citizens have to see evidence in their legal sphere of action by or services 

offered by the State, in the sense of seeing access to this right as a general given, and under a 

guarantee of minimum compliance as regards a set of its own guarantees against a 

disproportionate legal relationship established between those who provide work and those 

who do this work. 

Work is an elastic concept that is shaped according to the historical time in 

which it is analysed or the place where the work is performed. On one hand, if work was once 

considered of prime importance in the life of the individual and in the structure of his or her 

identity, this space is transformed and loses its central relevance more and more.  

Prison labour takes on special relevance in how men and women sentenced to 

prison terms are treated in the wake of the individualization of the prison sentence as the 

maximum penalty the State can impose.  
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Some doctrines defend the existence of at least three major phases in the 

construction of the penitentiary ideology justifying labour in prisons during the course of 

history4. 

One view of prison labour is as an element of profound relevance in the moral 

reform of a person Another concept of prison labour revolves around work being an integral 

part of the punishment itself, constituting an aggravating condition of the prison sentence. In a 

third phase, prison labour is intended to provide prisoners with skills so that, when freed, 

prisoners value work as a differentiating element linked to their economic sustenance.   

In the case of Portugal, prison labour gained prominence and a higher degree of 

individualization in terms of legal regulations, at least since 1886, following the Regulation of 

Civilian Prisons on the Continent and Adjacent Islands of the Kingdom of 1901 (Regulamento 

das Cadeias Civis do Continente do Reino e Ilhas Adjacentes) that established the obligation 

prisoners had to work, something which was justified as a means to combat idleness. Such 

work was carried out alone, inside one’s prison cell5.   

This was followed by Decree 6:627 of 21 May 1920 which approved the 

Regulations Governing Prisoner Labour and remained the only Portuguese legislation dealing 

exclusively with labour in prisons until prison reform, conceived by Beleza dos Santos, was 

effected in 1936 by the promulgation of Decreto-Lei n.º 26 6436.  

This legislation really did usher in a new paradigm on the prison question and 

issues concerning prison labour, since it recognised its importance for the resocialisation of 

convicts7 and highlighted a particular concern on the part of the legislator to regulate prison 

labour in detail, and even acknowledged that the process of resocialisation does not rely on 

 
4 RODRIGUES, A. (2002). Novo olhar sobre a questão penitenciária. 2º ed. Coimbra: Coimbra. 
5 According to the so-called Philadelphia model, instituted by the Law of 1 July 1867, only complete isolation 

allowed prisoners proper reflection on the crimes they had committed, and prisoners were prevented from 

interacting with other people, whether prisoners or not, during their prison term. This model remained in force 

until the Decree of 29 January 1913, when work in the cells was replaced by labour carried out during the day in 

groups, albeit in total silence, moving away from the Philadelphia model in favour of the Auburn model which 

asserted that people should remain isolated in their cells, but only at night. 
6 The 1936 reform restructured the entire prison system, under the aegis of the Estado Novo, adopting a 

“progressive model” for serving prison sentences. According this model, serving a prison sentence should be 

divided into several phases. Passing from one phase to another, however, was not automatic, but depended on the 

prisoner’s performance of the prison work assigned to him or her. 
7 More precisely, by stating in the Preamble that idleness has deleterious effects on honest living; work has 

always been a teacher of virtue, and therefore an instrument of regeneration, yet this is not the only reason to 

establish labour in prisons; there is also a need to furnish the necessary conditions to enable the prisoner to be 

reabsorbed by society when released and that objective will be difficult to achieve if the prisoner has been idle 

for a long time.” 
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labour alone but should also make recourse to some form of conversion of morality and 

spirituality8. 

This legislative reform remained unchanged until Decreto-Lei 265/79 of 1 

August came into effect as a result of new democratic Constitution, coming into effect on 25 

April 1976, which would transform the legislative domain, and make the obligation to 

perform prison labour permanent, but in doing so invested that obligation with the dignity of a 

labour relationship, thus aligning the Portuguese legislative authority on the same path as 

other European states and international institutions that, at the time, were legislating with a 

view to linking the power of the State — post-World War II – to the express guarantee that no 

person would ever again see their fundamental human rights quashed by force and public 

order.  

It was following the Universal Declaration of Human Rights in 1948 that the 

first United Nations Congress held in Geneva in 1955 adopted the United Nations Standard 

Minimum Rules for the Treatment of Prisoners.   

Portuguese reform in 1979 as a result of Eduardo Correia’s work has the 

intervention of the State committing to the re-entry of male and female prisoners, making 

reference to the use of prison labour to achieve this objective.  

As far as the domain of prison labour is concerned, however, 2009 saw a 

reversal of the march on the path taken since 1979. With the coming into force of Lei n.º 

115/2009 of 12 October, which passed the Code on the Enforcement of Sentences and 

Measures Involving the Deprivation of Liberty (Código da Execução das Penas e Medidas 

Privativas da Liberdade), or CEP, which has since been amended five times, the most recent 

amendment being (Lei n.º 94/2017 of 23 August) the legal relationship of prison labour 

definitively losing its protective character that tended towards safeguards, giving way to a 

regime which the legislative authorities called “occupational labour”, implying that activity 

involving labour is merely something that men and women inside prisons do in their free 

time.   

Later, in 2011, the CEP was implemented through Decreto-Lei n.º 51/2011 of 

11 April which passed the General Regulations on Prison Establishments (Regulation) 

(Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais [Regulamento]), Articles 77, et seq., of 

which deal with the aspects relevant to the functioning of prison labour. 

 
8 ROMÃO, M. (2015). Prisão e Ciência Penitenciária em Portugal. Coimbra: Almedina.    
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Semantically, in the context of prison labour, there are at least three main 

categories, of diverse prevalence. These are the penalty of prison or forced labour (hard 

labour), prison labour as a right and therefore voluntary, and prison labour as part of the 

process of penitentiary treatment, thus considered a duty or a part of the prison sentence by 

nature. 

It should be noted that forced labour refers to labour arising through the force 

of judicial punishment, a prerogative exercised by most States since capital punishment and 

corporal punishment are beginning to be removed as possible forms of legal sentencing. 

Today, forced labour in this regard is all but eradicated in the civilised world. Compulsory 

prison labour as part of a prison sentence is a reality in most States, according to information 

from the Council of Europe (COE)9.  

In this regard, labour is considered part of the sentence, the enforcement of 

which in most cases regulated in detail in administrative penitentiary law, in order to ensure 

that no person once in detention is forced into conditions that run contrary to human dignity 

or the minimum requirements laid down by the International Labor Organization (ILO) which 

state that no prison labour can be degrading, take place in unsanitary conditions or endanger 

the health, physical integrity or life of the person who performs such labour. 

Reinforcing this concern, given that once in prison, many men and women 

prefer to be at work rather than being confined to their respective living spaces, giving rise to 

potential exploitation of workers, who in some cases shares cells with others they do not 

know, Article (2)(c) of the ILO Forced Labour Convention N.º 29 states that not all “work or 

service exacted from any person as a consequence of a conviction in a court of law, provided 

that the said work or service is carried out under the supervision and control of a public 

authority and that the said person is not hired to or placed at the disposal of private 

individuals, companies or associations”. It will be seen later that this idea of non-availability 

of prisoners to private individuals seems to be at risk in the Portuguese model.  

As a result, voluntary prison labour has a lower predominance, and is certainly 

the case in Portugal since the entry into force of the CEP which makes work a right for people 

in prison. This modality seeks to define work as complementary, not as part not of the prison 

sentence, but rather as prison treatment, which the legislative authorities have termed the 

process of reintegration of the criminal, but which is referred to here as re-entry10.      

 
9 COE information can be found at https://www.coe.int/ 
10 PETERSILIA, J. (2003). When Prisoners Come Home: Parole and Prisoner Reentry. USA: Oxford University 

Press. 
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Prison labour is organised by the Directorate-General of Resocialisation and 

Prison Services, or DGRSP, (Direção-Geral da Ressocialização e Serviços Prisionais), and, in 

the Portuguese context, it can be implemented using one of two primary methods, either the 

RAVI (Regime Aberto Voltado para o Interior) programme, designed for prisoners who will 

remain in prison, or the RAVE (Regime Aberto Voltado para o Exterior) programme designed 

for those anticipating re-entry upon completion of their prison term.  

With RAVI, labour is performed within the prison space, in production lines if 

not using its own equipment for the purpose provided by the State or provided by the private 

sector for use by the men and women doing the work, against payment of a meagre amount of 

money when compared to the same work produced by a worker outside the prison space, 

often paid as piece-work, and never accompanied by the right to social benefits, as befits a 

legal labour relationship. Such labour, since 2009, does not result in social benefits, pension, 

healthcare insurance for the worker or unemployment benefits. There is also very little 

insurance against accidents at work, in conditions which objectively call into question the 

dignity of the workers involved in these tasks.   

For this particular labour relationship, the 2009 legislation substituted the terms 

“labour” and “work” by renaming it “occupational labour” and reserved the terms “labour” 

and “work” for work activity that can be performed outside of the prison walls, something 

which is only possible under the RAVE programme.  

At this point, it is important to consider whether the ILO Forced Labour 

Convention n.º 29 is not jeopardised when the State is compliant in subjecting prisoners to the 

requirements of a private-sector employer, yet does not accord them minimum labour 

guarantees  

The fact of the matter is that the 2009 legislation in Portugal substituted “work 

with rights”, that had previously been imposed by Decreto-Lei n.º 265/1979 of 1 August, 

assuming that work had never been fully established in Portuguese prisons, and even took a 

recommendation by the Ombudsman in 1999 that the very principle of rights and guarantees 

expressly provided by the said Decree-Law should apply to such work11.  

The 2009 reform was preceded by an exhaustive work of the Commission on 

the Reform of the System of Enforcement of Sentences and Measures, authorised by 

Ministerial Order n.º 183/2003 of 21 February from the Ministry of Justice, which states that 

 
11 JUSTIÇA. P. (1999). As Nossas Prisões II: Relatório especial do Provedor de Justiça à Assembleia da 

República -1998. Lisboa: Provedoria de Justiça.  
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prison labour contributes decisively to preventing the desocialisation of the human being 

since it imbues life in prison with a powerful approximation to life in free society12. This, 

inevitably, is not reflected in the reform carried out in 2009, when it was ascertained that the 

legislating authority had reduced the possibility of socializing the incarcerated person through 

work to a single Article, most notably, as regards labour in a productive unit of a commercial 

nature, as referred to in Article 43 of the CEP.   

However, international studies have shown that in countries where prison 

labour is compulsory, they tend to protect these workers through specific legislation 

accordingly, unlike in countries where work is optional, as is the case in Portugal, these 

guarantees protecting the rights of workers tend to be weaker13.  

The explanation for this transition may be more complex than that. It is 

accepted that if a paradigm change is proposed that places labour carried out in prisons in a 

more holistic perspective of intramural intervention, as a programme or instrument which 

needs to analysed as a distinct whole, we should not lose sight of the boundaries of the 

inalienable right to human dignity. 

According to the Portuguese legislative authority of the 2009 reform, as 

provided for in Article 7(h)(1) of the CEP, prison labour constitutes a prisoner’s right. As a 

right, therefore, it should be up to this individual to decide whether to choose work or not 

while serving a prison sentence. In this sense, on first reading one could assume that prison 

labour can never be imposed on a prisoner, but on further analysis of the CEP and the 

Regulations, it is relatively easy to discover a set of conditions and concessions that the 

legislative authority stipulates with the intention of making such free choice conditional.  

Nevertheless, recent studies show that the decision to engage in prison labour 

or not is anything but a free choice, since there are numerous variables and constraints, born 

out by an analysis of institutional practice, which oblige a prisoner to work in the prison 

environment14.     

We could immediately and rightly assert that the right to work under Article 58 

of the CRP, which cannot be restricted by virtue of the legal situation of the person, as far as 

the allusion made to the country’s Constitution as to the retention of fundamental rights that 

 
12 MJ. (2014). Relatório Final da Comissão de Estudo e Debate da Reforma do Sistema Prisional. Lisboa: 

Ministério da Justiça. Retrieved from: http://www.dgpj.mj.pt/sections/politica-legislativa/anexos/legislacao-

avulsa/comissao-de-estudo-e/downloadFile/attachedFile_f0/RelatorioCEDERSP.pdf?nocache=1205856345.98 

on 12/05/2018.  
13  WILSON, J. & PETERSILIA, J. (2002). Crime – Public Policies for Crime Control. Oakland: ICS, and op. 

cit. PERSILIA, J. (2003). When prisoners come home – parole and prisoner reentry. New York: Oxford.   
14 GOMES, S. & DUARTE, V. (2018). Female Crime & Delinquency in Portugal. London: Palgrave. 

http://www.dgpj.mj.pt/sections/politica-legislativa/anexos/legislacao-avulsa/comissao-de-estudo-e/downloadFile/attachedFile_f0/RelatorioCEDERSP.pdf?nocache=1205856345.98
http://www.dgpj.mj.pt/sections/politica-legislativa/anexos/legislacao-avulsa/comissao-de-estudo-e/downloadFile/attachedFile_f0/RelatorioCEDERSP.pdf?nocache=1205856345.98
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any person should be able to retain is concerned, even if in a legal situation of imprisonment. 

These rights only have the limitations inherent in the conviction and the requirements 

pertinent to the enforcement of the sentence, in terms of Article 30 of the CRP, which 

stipulates that as a rule incarcerated person should be afforded the same rights legally as 

persons who are in a legal position of liberty. However, such optimism proves inadequate 

when read while simultaneously considering the physical dominance and power over free will 

to which a person in prison is subjected15, and this, not by force of legislation, but because of 

institutional practices that in the absence of regulation could potentially give rise to cases of 

violation, denying basic human rights to the person in confinement. 

In the Portuguese context, prison labour, or, should we say “occupational 

labour”, is anchored in Articles 41, et seq., of the CEP, which reflects a preoccupation on the 

part of the State with the reintegration of incarcerated men and women after the re-entry 

process, prophesying the words of some thinkers on matters pertaining to prisons, such as 

Foucault, who states in his work that work should be one of the essential elements in the 

progressive transformation and socialisation of prisoners16.  

One other problem associated with the absence of social security or other forms 

of social protection stemming from prison labour is the level of remuneration for the work 

carried out. Article 41(5) of the CEP sheds light on this issue by stating that work performed 

is due equitable remuneration - the contention of the topic obliges us to restrict our attention 

to the problems associated with the amount and timing of the payment of remuneration only, 

but we could allude to other concerns, such as the asymmetry between the remuneration 

received by men and by women within the prison environment.  

Most Portuguese thinking would point out that receiving remuneration, even if 

meagre compared with what is earned in the labour market outside of prison, is consistent 

with being a prisoner-worker, because it allows prisoners to receive enough to cover their 

basic needs inside a prison, such as buying tobacco, toiletries, drinking coffee, or making 

telephone calls.  

This view, with all due respect, is flawed, and symptomatic of a culture of sub 

humanity that is conferred upon a person when his or her legal status changes by reason of a 

judicial process that we as a society must eradicate.   

 

 

 
15 FOUCAULT. (2013). Vigiar e Punir Nascimento da Prisão. 10º. ed. Lisboa : Edições 70. 
16 Op. cit. FOUCAULT. (2013). Vigiar e Punir Nascimento da Prisão. 10º. ed. Lisboa: Edições 70. 
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When the question of prison labour is analysed under the aegis of judicial 

empiricism17 the observer will see that when we talk about prison labour, we are referring to 

work, a reflection of a controversial labour relationship between those who employ — the 

State or a private-sector entity — and the person in confinement, which may be characterised 

in civil terms, and more specifically, in terms of what constitutes the presumption of an 

employment contract referred to in Article 12 of the Labour Code. It is not enough to argue, 

as Paulo Pinto de Albuquerque does, that prison labour cannot be denigrating, especially 

dangerous or unhealthy18; besides the emphasis of ILO Convention No 29 itself, it is 

necessary to consider the contractual nature of this work performed and thoroughly regulate 

its performance under the conditions relevant to specific nature of the legal status of the 

worker.  

On the other hand, if we comply with Article 46 of the CEP, it is important to 

note that people who work in confinement do not receive full remuneration, since the 

legislation provides for this remuneration to be divided up into as many as four equal parts, 

one of which is earmarked for payment to the prisoner upon his or her release; a second part is 

paid to the prisoner for his or her personal use, and a third part goes towards the payment of 

debts, if any, such as claims for compensation, fines or costs resulting from the judicial 

decision, as well as the payment of maintenance claims, if applicable.  

The fact is that this amount is in no way considered a salary, but rather as 

remuneration for the work done, exempting the State or private-sector entity that makes the 

work available from compliance with the relevant regular social and employment contributory 

obligations.  

This narrow view of remuneration referred to in the CEP and Regulations 

seems to be a contradiction in terms, in the sense that jurisprudence issues judgements and 

rulings that consider the remuneration of an incarcerated person as a salary, particularly for 

the purposes of attachment19. 

Strictly speaking, we can identify that the problem of prison labour stems from 

the fact that although in some cases it may play a socially relevant role in the daily life of men 

and women in confinement as far as professional reward is concerned, work performed in the 

 
17 Own work: (2017). O direito processual penal no tratamento penitenciário à luz de uma metodologia jurídica 

multidisciplinar. Porto: UPT. Masters dissertation. Available in: 

http://repositorio.uportu.pt/jspui/handle/11328/2036  
18 ALBUQUERQUE, P. (2006). Direito Prisional Português e Europeu. Coimbra: Coimbra Editora. 
19 SANTOS, M. (1999). A Sombra e a Luz. Porto: Afrontamento. 

http://repositorio.uportu.pt/jspui/handle/11328/2036
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absence of minimum labour guarantees frustrates the idea of re-socialization of the criminal 

agent as a human being, added to which, as a rule, this is underpaid, unskilled, routine work 

that benefits the prison system more than it does the workers, especially with regard to the 

objective keeping prisoners occupied, and in so doing, maintaining order within prisons, 

rather than fostering the individual aspirations of the workers themselves within the prison 

environment.  

The official data aim to point to the individual acceptance of work habits, but 

do not confer effective reinsertion into the labour market when read alone, without 

complementary data demonstrating effective reinsertion outside the prison system. 

By looking closely at institutional practice in prison establishments today, and, 

more to the point, this is something which has only been possible since the entry into force of 

the CEP, it needs to be stated that for labour inside the prison to be meaningful and able to 

influence the re-entry of men and women, it has to be carried out under conditions analogous 

to the work done in free society, particularly as regards occupational safety and hygiene, 

working hours and salary – which, inevitably, fatally does not occur. What we have seen is 

that although prisons should reflect the transformations of the community so that conditions 

of work in free society and in prisons coexist in complementarity, such circumstances are far 

from developed and continue to generate inequalities between men and women and, 

consequently, between these, all people who work in free society. 

 

 

2. SITUATION II – PRISON SYSTEM, GENDER ASYMMETRY POWER AND 

HIERARCHICAL RELATIONSHIPS 

The law must continue developing the community in general and protect the 

power relations that are established between the State and its citizens. The application of 

unequal equality – which lawyers call equity – is therefore decisive, both by virtue of the law 

and at the level of institutional practice, in order to prevent the obstacles that are recognised in 

the practical application of equality.  

In line with several female authors, we will say that the law does not control 

social life and its values definitively or in isolation, nor does it limit itself to shaping socially 

dominant concepts into law. It is up to the law to help in deconstructing discursive 

hierarchies, not only by prohibiting demeaning, discriminatory treatment, but primarily by 
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obliging the appropriate bodies to take measures to counteract the actual situation of social 

inferiority of certain groups20,  namely, women.   

In both free society and in prison, institutional language, but also in some 

cases, formal language and even legal discourse, lead to stereotypes and the adoption of 

misleading terms capable of perpetuating segregation between specific groups.   

Take, for example, “female prisons”, a designation which is practically 

inescapable21. The truth is that when we refer to prison spaces, they are seldom called “male 

prisons” when its occupants are men. 

Strictly speaking, this classification emerges only in opposition to the 

nomenclature of “female prisons”, which becomes almost essential to use for clarity’s sake 

designation when "the prisoners" in question22 are women. This sexist imposition is not 

exclusive to the nomenclature attributed to the prison in question, but rather converges with 

all practical, non-formal language in the structure, hierarchy and organisation of prisons in 

general and prison labour in particular.  

The training programmes aimed at women reproduce sexist stereotypes of what 

it is to be a woman. In this regard, and because this paper is confining itself to the problems 

associated with prison labour only, we can mention that female prisoners recognise the 

serious limitations to their self-determination, which are as pertinent today as they were at the 

end of the 19th century and beginning of the 20th century.   

Women were imprisoned in the Mónicas Prison, located in the old Mónicas 

Convent. They were mainly poor and illiterate, and were strategically housed there, next to 

the Limoeiro Prison, today the Center for Judicial Studies, to serve the resident male prison 

community, primarily to take care of their laundry. Once they have been imprisoned, they 

became artisanal workers and so-called domestic workers23. As incredible as it may seem, 

history has changed little from then until now, the early years of the twenty-first century.     

Incarcerated women, unlike their male counterparts, always seemed not to live 

in a real prison, but merely in a female prison, as if, beyond the non-specific architectural 

 
20 BELEZA, T. (2000). “Género e direito: da igualdade ao “direito das mulheres”. Themis. year I, n.º2. Coimbra: 

Almedina.  
21 CUNHA, M.  (2007). “A Prisão segundo o género”. In HUMANA GLOBAL – Associação 

para a Promoção dos Direitos Humanos, da Cultura e do Desenvolvimento (Ed.). Lisboa: Humana Global. 
22 PERRUCI, M. (1983).  Mulheres Encarceradas. Pernambuco: Global, and CUNHA, M. (1994). Malhas que a 

reclusão tece: Questões de identidade numa prisão feminina. Lisboa: CEJ. 
23 RIBEIRO-HENRIQUES, M. (2018). “La pena de cárcel, como paradigma de evolución, en un sistema de 

justicia inacabado. Análisis evolutivo al caso portugués. Trayectos, para un sistema prisionero humanista”. In El 

cincuentenario de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de la ONU. PAZ  M., BALLESTEROS, P. 

&  RAMÍREZ, A. M. (org). chapter v.3, 1371-1382 pp. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.  
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grouping, a legacy of exclusion had been reserved for women by the individualisation that 

prisons seek to avoid. This reality, as already mentioned, is perpetuated even today, and the 

training curricula and work made available by the DGRSP demonstrate this clearly, as little 

has changed in the way the State views the criminal woman.  

It is not insignificant to think of these idiosyncrasies as a paradigm erected 

under the social and extemporaneous configuration of the type of words used to describe the 

female gender. Studies on prisons in Portugal, but also in Europe and South America, show 

that assumptions regarding female delinquency throughout history are relatively insipid, 

scarce and contradictory24.  

The discussion on transdisciplinarity that is required when researching prison 

issues as they relate to gender bias is an enormous task but loaded with meaning. Tereza 

Pizarro Beleza, argues that analysing the legal status of women entails methodological 

transgressions and its own deconstruction of disciplinary barriers in the law25.   

It is safe to say that legal academia excludes analysing the empirical spectrum 

of the prison question in general and prison labour by women in particular. These are the 

circumstances that prevent a more discerning or detailed development on the Portuguese 

prison problem - they appear as if not willing to. The history of female criminals is scarce 

and, literally, badly told.  

In Portugal, as in other countries, there have always been far fewer women in 

prisons than there have been men. Currently, women account for about 6% of the prison 

population26. Which is the one single factor, one could say, which rendered the social 

representation of women as secondary in importance, even in Portuguese prison 

establishments.  

The advent of the first wings and prisons exclusively for women cemented an 

endorsement of normative domination of their existence through a series of institutional 

readings annihilating the individual, clear manifestations of the patriarchal social culture 

outside of the prison walls, even today. As already mentioned, there are several indications of 

this dominance by macho and militaristic culture prevailing, which continues to deny women 

 
24  ELK, M. & SLOAN, B. (2011). “The Hidden History of ALEC and Prison Labor”. The Nation. n.º 1, August. 

Available in https://www.thenation.com/article/hidden-history-alec-and-prison-labor/    VARELLA, D. (2017). 

Prisioneiras. São Paulo: Schawarcz, and/or GOMES, S. & GRANJA, R. (2015). Mulheres e crime. Maia: 

Húmus.  
25 Op. cit. BELEZA, T. (2000). “Género e direito: da igualdade ao “direito das mulheres”. Themis. year I, n.º2. 

Coimbra: Almedina. 
26 SERVIÇOS PRISIONAIS, D.G.R. (2017). Estatísticas Prisionais 3º trimestre 2016. Lisboa:MJ. 

https://www.thenation.com/article/hidden-history-alec-and-prison-labor/
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opportunities for re-entry in a gender-equal manner27, especially with regard to the job 

opportunities that are made available within prison to women living there. 

The production of rugs, purses, and embroidered items continues to be reserved 

for women. Only men have the right in prisons to do agricultural work, cultivating potatoes 

and vineyards, or raising livestock mostly. They may also do work involving mechanics and 

electronics, etc28.  

This type of sexist approach has been widely implemented in several Western 

contexts and is indicative of control and punishment according to what constitutes femininity, 

which aside from sanctifying various expressions, were determined by patriarchal, moralising 

values, typically Western ones, naturally exercising greater control over women, particularly 

based on criteria of humility and domestic duties29.  

Nevertheless, today we still find evidence of this non-neutral view of the role 

of women in society that finds expression in prisons designed to accommodate women. This 

was already the case at Mónicas Prison, so it was implemented in the Central Women's 

Prison30, now called EP Tires, and this is the reality at the Odemira EPs31, especially the 

prison at Santa Cruz do Bispo, where we had previous had the opportunity to carry out a 

legal-empirical study32.  

According to early official information that has been published about the 

Portuguese prisons where women live, we can verify that even today the State reserves 

exclusively for women the enjoyment of craftwork that relates to the cultural representation of 

 
27 Op. cit. PERSILIA, J. (2003). When prisoners come home – parole and prisoner reentry. New York: Oxford.   
28 Confer more information about this topic confer at www.dgsp.gov.pt . 
29 In this regard, see PRISIONAIS PORTUGUESES. (1953). Acordo entre o Estado português e a Congregação 

de Nossa Senhora da Caridade do Bom Pastor de Angeres. Lisboa: DGSP, and the article by SALDANHA, J. 

(1933). Relatório do Diretor das Cadeias Civis Centrais de Lisboa referente ao exercício de 1/8/1933 a 

31/12/1933. Lisboa: DGSP, referring to working conditions in Mónicas Prison: “(...) there is a rug workshop in 

Arraiolos (...) and paper bags one, which has given excellent results, not only because it keeps the inmates 

occupied, but also because of the reasonable income earned. The sewing and laundry service for prisoners' 

clothes from all three prisons provided by the inmates at Mónicas, and is important occupations labour and 

presents a considerable saving for the prisons’ administration.”  And finally, a brief passage from PRISIONAIS 

PORTUGUESES. (1964). Relatório da Inspecção à Cadeia Central de Mulheres em Tires, referente ao 

exercício de 1963. Lisboa: DGSP. 1964. p. 21: “Moral assistance to female inmates is provided mainly by the 

Nuns. There are Catechism lessons two to three times a week, civic and moral education classes, and 45-minute 

talks on morals daily. There is a projector, with screenings of catechism and other educational films.” Source: 

Divisão de Documentação e Arquivo Histórico da DGRSP. (Free translation from the Portuguese)     
30 CUNHA, M. (1994). Malhas que a reclusão tece: questões de identidade numa prisão feminina. 

Lisboa : CEJ. 
31  FROIS, C. (2017). Mulheres condenadas. Histórias de dentro da prisão. Lisboa : Tinta da China.  
32 Op. cit. RIBEIRO-HENRIQUES, M. (2017). O direito processual penal no tratamento penitenciário à luz de 

uma metodologia jurídica multidisciplinar. Porto: UPT. Masters dissertation. Available in: 

http://repositorio.uportu.pt/jspui/handle/11328/2036  

http://www.dgsp.gov.pt/
http://repositorio.uportu.pt/jspui/handle/11328/2036
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what it is to be a woman (such as the making of carpets, clothing and accessories). Lessons in 

home economics, language, and maternal care, etc. are also given. 

It should be noted that women never enjoyed any preferential status or 

conditions particularly responsive to gender until the late nineteenth century or early twentieth 

century; in Portugal, as was the case elsewhere in Europe, women lived in the same spaces of 

confinement as men, shared the same buildings in collective prisons, and subjected 

themselves to a whole set of overlapping violence. 

These women lived communally inside the prison, mainly in the dungeons or 

halls, because in order to access another penitentiary facilities, they would have to comply 

with certain requirements, namely, sectarian ones, depending on their economic status, social 

status or degree of literacy. The types of confinement for women, mostly from the most 

disadvantaged margins of society, consisted of imprisonment in workhouses or correctional 

institutions. 

These institutions emerged in the sixteenth century and served to house 

orphaned women, widows and the poor in general. These were the so-called Houses of Mercy. 

The correctional institutions, at the height of the Utilitarian philosophical trends, confined 

women accused and convicted of crimes that were considered “sins of the flesh”. These 

women were regarded as morally dangerous, not only because they had lost their honour, but 

above all because they committed public sins visible to all33. The management of these 

institutions was entrusted to religious orders, under the auspices of a rigid and repressive 

regime.  

Today, this reality is transposed by an apparent individualization of the prison 

route, only contradicted by the disinvestment in an inclusive prison establishment and gender-

responsive work and training opportunities. It is important to mention how these sexist 

constructions have several repercussions within the prison, namely in the allusion made in 

several internal documents to aspects such as the alleged looseness of the woman who has 

several children from different men, to restricting the right for her to remain with a child 

inside the prison, or the inexplicable reference to the sexual orientation of the woman on 

internal microfiche records, not to mention the custom still generally observed today that 

women do not walk past the entrance of a prison.   

 
33 SILVA, V. (2013). “Controlo e punição: As prisões para mulheres”. Revista Ex-aequo. 

vol. 28. pp. 59-72. Lisboa: APEM.  
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The reality is that the basis of today's women's prisons find their origin in the 

old prison reforms and attempts at prison reform in Portugal in the liberal period, during the 

first quarter of the nineteenth century, which endure to this day, with few modifications. 

These assumptions absorbed as fact into the fabric of the modern, so-called 

liberal State, operated through a purely legal reformist logic, and developed a normative 

institutional model that established the current legal-penitentiary system. This model is 

mainly based on a vague general idea, reducing the female inmate to an underrepresentation.  

The crisis of gender underrepresentation, which was experienced in the prison 

environment, is verified, for example, in terms the biological and social specificity of women, 

which, for the legislator at the time, influenced the motivations of women for committing a 

crime34; the incidence of such attitudes today is not completely out of the question, and there 

continue to be news items involving cases in which case-law still links women to the 

committing of certain crimes, almost exclusively by referring to the fact of their female 

gender.  

Much of the current Portuguese penitentiary system was implemented during 

the Estado Novo35. In this period, more structured control mechanisms were put into operation 

which would overlap with models of domesticity and femininity for women to follow that 

were disseminated in Salazarist literature described as the “mother-woman” and “motherland-

woman”36.  

The first prison designed to house women only, built in Tires in 1954, 

employed the ideology of the then-modern regime, and included pavilions, typical of the 

Estado Novo architecture. The functioning of the Estado Novo was always imbued with 

normative principles that concluded that the rehabilitation of women would consist in the 

teaching and inculcation of the axioms and social roles that society assigned to them in the 

second half of the twentieth century, especially that of being good mothers and domestic 

workers37.  

These interpretations were reflected in the architectural design of the prison, its 

location near male prisons, for whom the women prisoners in Tires were to work; prison 

management, moreover, was entrusted to a religious order, which remained there until 1980.  

 
34 SILVA, V. (2011). Controlo e punição: as prisões femininas - estudo exploratório de uma antropologia 

feminista da prisão no contexto português. Coimbra: FLUC. Masters dissertation. 
35 ROBERTO-PINTO, J., & FERREIRA, A. (1955). Organização Prisional. Coimbra: Coimbra Editora.  
36 Op. cit. SILVA, V. (2011). Controlo e punição: as prisões femininas - estudo exploratório de uma 

antropologia feminista da prisão no contexto português. Coimbra: FLUC. Masters dissertation. 
37 CUNHA, M. (1994). Malhas que a reclusão tece: questões de identidade numa prisão feminina. 

Lisboa: CEJ. e ESPINOZA, O. (2004). A mulher encarcerada em face do poder punitivo. São Paulo: IBCCRIM. 
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However, as already mentioned, it is still possible to identify the persistence of 

a domestic model of penitentiary treatment in Portugal. There are, however, no longer any 

remnants of authoritarianism in its imposition, but rather an implicit language pervading 

penitentiary practices that is adept in maintaining and promoting these models of femininity 

when the inmate is a woman. This statement is based on the analysis made of the relevant 

activity plans and reports.  

By analysing the current female prison population38, it was concluded that the 

majority of female prisoners have fewer educational qualifications than male prisoners and 

are for the most part convicted for drug-related offenses, are serving long prison sentences, 

and, moreover, are in precarious socio-economic circumstances, indicative of poverty chains, 

the fruit of the neoliberal political and economic system that competes along socio-economic 

and gender-based strata which are imposed, in turn, within prisons, and which still constitutes 

a model of domesticity, concentrated in an underdeveloped system of prison treatment, in that 

the prison does not permit locking of cell doors.  

  

 

3. CONCLUSIONS: PATHS TOWARDS STANDARDISED, GENDER-

RESPONSIVE PRISONS 

Having conducted this study on prison labour from a gender perspective, we 

will attempt to identify below the intersections necessary to complete our paper, as we move 

towards the final paragraphs.  

This exercise identifies two indelible problems: prison labour and the lack of a 

gender perspective in the Portuguese prison system. This paper is based on the need for a 

gender-responsive prison system, as a methodology for intervention with people who are 

incarcerated.  

As to the pertinence of the fundamental issue – prison labour –in reference to 

work as a punishment, when added to the same equation as a prison sentence, it does not lose 

relevance simply because of the fact that men and women are now no longer obliged to work. 

Borrowing partially from the Gospel according to St. John, 1:1–4, we might 

say that in the beginning was not the Word, but instead, the creation of a hierarchical yet 

common set of standards governing fundamental human rights for Human Beings, women 

and men, as subjects of a single, inalienable rule of law. 

 
38SERVIÇOS PRISIONAIS. (2018). Relatório estatístico anual de 2017. Lisboa: MJ. Retrieved from 

http://www.dgsp.mj.pt/ on 23/06/2018. 

http://www.dgsp.mj.pt/
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The eminent dignity and personality of men and women find safe haven in the 

international human rights system, of which most European countries are signatories, and 

which includes not only the Universal Declaration of Human Rights and the International 

Covenants on Human Rights (the International Covenant on Civil and Political Rights and the 

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), but also the Convention 

against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (UNCAT) 

of the United Nations as well as, on a regional scale, other more specific instruments such as 

the European Convention Human Rights and the European Social Charter.  

In this discussion, we point out as one of the early legal instruments 

establishing the series of regulations to which a constitutional State submits when enforcing 

prison sentences the Minimum Requirements for the Treatment of Prisoners, thus fulfilling its 

main objective which is to substantiate the principles and regulations upon which all practices 

relating to the prison treatment of men and women in prisons in the penitentiary establishment 

are based.  

On the Old Continent, it is the European Convention for the Prevention of 

Torture or Degrading Treatment or Inhuman Punishment (CPT) which holds sway, given the 

universal corpus iuris among the peoples of Europe, and which all Member States have 

signed and ratified.  

The CPT finds an anchorage and validity in a happy association between the 

common international law of EU law, in the cross-party compromise, the persecution not only 

of acts of torture, but also of all forms and practices of inhuman and degrading procedures in 

prisons throughout the EU.  

In addition, the Convention, building on the work of the European Committee 

for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, is an 

important source of information detailing prison policies in Europe. These are policies that 

have been periodically sent to all EU Member States, the annual reports of the CPT, which 

reveal that Portugal is returning to the objectives of the CPT39. Other reports come from non-

governmental human rights organisations40, drawing attention to grave shortcomings in the 

field, inter alia, of prison labour, which risks succumbing to reinvented forms of torture.   

Here, in this conceptual introduction of conclusions drawn, we can affirm, with 

some degree of propriety, that European prison policy, albeit lacking a common binding body, 

 
39COE. (2018). 26th General report of the CPT. Retrieved from https://rm.coe.int/168070af7a on 23/06/2018.  
40AMNISTIA. (2018). Amnesty International Report 2017/18. Retrieved from https://www.amnistia.pt/wp-

content/uploads/2018/02/PORTUGAL_RA201718.pdf on 20/06/2018. 

https://rm.coe.int/168070af7a
https://www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2018/02/PORTUGAL_RA201718.pdf
https://www.amnistia.pt/wp-content/uploads/2018/02/PORTUGAL_RA201718.pdf
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is objectified through the provision of recommendations, resolutions, treaties and rulings on 

procedures rendered by, or based on, European institutions to the European Union (EU) 

Member States, consequently establishing fundamental principles, conveying the European 

perspective on common penitentiary thinking as regards the treatment of European citizens in 

detention.  

From these recommendations, we highlight the European Prison Rules, which 

perhaps will be the largest and most prominent legal manifesto, bringing together aspects and 

conditions in greater detail on the issues pertinent the European prison system.   

It is in this field that we intend to anchor our methodological proposal in order 

to individualize the normalisation of prisons towards the use of more gender-responsive 

discourse.  

The principle of normalisation of prison systems is expressed in Rule 5 of 

Recommendation Rec (2006) 2 of the Committee of Ministers to Member States on European 

Prison Rules which recommends to the Member States of the Council of Europe that life 

within a prison should be approached as much as possible from the positive aspects of 

community life41  

This rule expresses, according to some interpretations42, a declaration of 

principle of foundational unity of the existence of the prison as punishment rather than a 

prison for punishment.   

It may be inferred from this that the general understanding must be that 

deprivation of liberty is sufficiently burdensome to prevent further criminal activity on the 

part of the criminal, so that all institutional practices and use of language which hinder the 

self-determination of the those in custody should be excluded.  

We are aware that this interpretation is not without its criticisms and raises a 

number of questions as to the meaning of the principle of normalisation of prisons, not least 

because of the constraints inherent in the deprivation of liberty which can be used to deal with 

criminal prosecution without being detrimental to what is natural in life in society.   

Some authors make a clear distinction in terms and in the concept to respond to 

these issues, calling for a differentiation between individual normalisation and 

individualisation of society as a whole43.  

 
41COE. (2006). Recomendação Rec(2006)2 do Comité de Ministros aos Estados Membros sobre as Regras 

Penitenciarias Europeias. Retrieved from https://rm.coe.int/16804c2a6e on 14/06/2018. 
42 Vide: op. cit. ALBUQUERQUE, P. (2006). Direito Prisional Português e Europeu. Coimbra: Coimbra 

Editora. 
43 KLEINIG, J. (2014). Prisoners' Rights. Routledge: Abingdon-on-Thames. 

https://rm.coe.int/16804c2a6e
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Thus, the authors want to say that our actions in society derive from the 

different roles and social groups where we feel integrated and the sense of cultural belonging 

that emerges from them that we interpret in the different spaces of life in society.  

Within a prison, this diversity of roles is ferociously swallowed up by the 

prison machine, conferring on the men and women in the legal status of incarceration a 

burdensome and ignored role as citizens in favour of a latent feeling of security, albeit virtual, 

associated with the placement of someone in custody within prison walls.  

The classic example of this theory leads to the possibility of making family and 

conjugal visits to the people inside the prison. If, on the one hand, the system recognises this 

social role of the person, and on the other, is always citing grounds of security, it is the system 

itself that will cut off this social role for men and women, through inspections, strip searches, 

squats, etc., of prisoners and visitors alike.  

The singularly observed normalisation seeks the recognition by the prison 

systems of these other social domains of the person incarcerated. The principle of 

normalization, when understood as a developmental community process itself, is based on the 

availability of opportunities, but also on services within the prison establishment that are 

identical to those available to the community at large.  

Some authors also point out that this form of normalisation requires a number 

of additional guarantees, taking into account the specific situation of deprivation of liberty, in 

particular as regards the constructive aspects of life in freedom, such as the freedom to work 

in circumstances of equality with workers in free society.   

Let us not forget the influence that the primacy of human rights wields on 

European penitentiary thinking, recognising concomitantly implications in the theory as well 

as in the practice of the application of sentences.  

In the current European context, human rights instruments are seen as a key 

process to achieve just punishment and the preservation of the inviolable threshold of 

personhood of European citizens.  

That is to say, all punishments must be carried out with deep respect for human 

quality, based on human rights intrinsic to the condition of being a man or a woman, these 

being the guiding principles of all others; normalization, in any of its variants must be 

understood in this context where we provide the basis of our proposal for a more gender-

responsive prison system, where labour is accompanied by labour guarantees.  
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RESUMO: 

Os entes públicos devem garantir que todas as pessoas, sem qualquer tipo de restrição à idade 

ou a condição física e em igualdade de condições, tenham acesso a todos os lugares e possam 

circular livremente pela cidade. Deverão criar mecanismos para que esse direito seja 

plenamente usufruído por todos e pelos portadores de deficiência, com a criação de rampas de 

acesso nas calçadas, nos bares, nos restaurantes, nos cinemas, nos teatros, nos supermercados, 

hospitais, praias e em todos os lugares, devem instalar elevadores especiais para as pessoas 

que têm a mobilidade reduzida e  devem disponibilizar de vagas reservadas, acessíveis e 

adaptadas às necessidades de todos. 

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade. Limitações Físicas. Direito fundamental e à 

igualdade. Planejamento e Mobilidade Urbana. 

 

ABSTRACT: 

Public entities must ensure that everyone, without any kind of restriction on age or physical 

condition and under equal conditions, has access to all places and can move freely around the 

city. They should create mechanisms so that this right is fully enjoyed by everyone and the 

disabled, with the creation of access ramps on sidewalks, bars, restaurants, cinemas, theaters, 

supermarkets, hospitals, beaches and everywhere else, they must install special elevators for 

people with reduced mobility and they must have reserved spaces, accessible and adapted to 

the needs of all. 

 
1 Procuradora  do Estado de São Paulo. E-mail: tcdmkodama@gmail.com 
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1. INTRODUÇÃO 

O direito à cidadania está previsto no Artigo 1º da Constituição Federal, sendo 

que este artigo define como fundamentos da democracia a soberania, a cidadania, a dignidade 

da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e o pluralismo político. 

Todas as pessoas têm os deveres, as obrigações e o direito ao exercício dos 

direitos civis, políticos, socioeconômicos, participação e contribuição para o bem-estar de 

toda a sociedade. 

Os direitos como cidadãos devem ser exercidos plenamente, de modo contínuo, 

por toda a coletividade, resultando na concretização dos direitos humanos, respeitando o 

sagrado princípio da igualdade, sem qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, 

idade, credo, etnia, orientação sexual ou estado civil, e da viabilidade de todos os integrantes 

da convivência social, objetivando a liberdade e a justiça. 

Para que se concretize a plenitude do exercício da cidadania, o cidadão deve 

respeitar e participar das decisões da sociedade para melhorar suas vidas e de toda a 

coletividade, pensando no próximo, nas pessoas que não têm recursos e nas pessoas 

portadoras de deficiência, fazendo com que elas sejam incluídas na sociedade, tendo direito à 

moradia, ao voto, ao vestuário, à educação, à saúde, à segurança e  à acessibilidade; 

Sem a conscientização de toda a coletividade e sem a tomada de providências, 

os direitos dos cidadãos e dos portadores de deficiência física não serão exercidos em sua 

plenitude. 

O Decreto número 5.296, de 02 de dezembro de 2004, regulamenta a Lei 

números 10.048, de 8 de novembro de 2000, dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e regulamenta a Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece 
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normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida. 

No Decreto acima citado, há normas gerais e critérios básicos para a promoção 

da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. 

Nesse Decreto, também estão elencadas diretrizes concernentes aos meios de 

transporte coletivo, construções e projetos, acesso à informação e habitação de interesse 

social, entre outros aspectos. 

Esse trabalho tem por escopo dimensionar a dificuldade encontrada pelos 

deficientes, no que se refere a falta de uma política pública adequada e eficaz que torne a vida 

dessas pessoas mais prazerosa, encontrando dificuldade de locomoção nas ruas, nos espaços 

públicos e, por vezes, no espaço privado, em transportes públicos, por vezes inadequados para 

os cadeirantes, que as tornem mais visíveis, que sejam respeitadas por todos, que sejam 

incluídas em cursos profissionalizantes, e, também, na esfera laboral, que sejam aceitas nas 

escolas, que não sofram bullying, que sejam ministradas aulas de  libras, de braile, leitura, 

música e de Artes Plásticas em todas as escolas, para que todos percebam os talentos ocultos 

em cada portador de deficiência. 

Esse trabalho, também, tem por finalidade, demonstrar como mudanças 

comportamentais e de meios de acessibilidade, com planejamento da mobilidade urbana, 

aliado ao conhecimento e o exercício da cidadania por todos, podem fazer com que a 

sociedade conviva de forma harmônica, na fraternidade e exercitando, após conhecerem 

plenamente seus deveres e as suas obrigações, os seus direitos, respeitando integralmente os 

portadores de deficiência, assim como todos os cidadãos. 

  

 

2. CONCEITO DE ACESSIBILIDADE E AS LIMITAÇÕES FÍSICAS 

 Todos nós temos direito de acessibilidade nos centros urbanos, rurais e em 

todos os lugares. 

Acessibilidade é a garantia e a melhoria na qualidade de vida das pessoas com 

deficiências, tanto auditivas, como visuais e físicas, em todos os ambientes, ou seja, é um 

direito de todos que devem ser respeitados, sendo que o termo acessibilidade deve ser mais 

abrangente e significa a inclusão dos portadores de deficiência na participação em sociedade, 

e em atividades coletivas diversas como acesso às informações, a todos os serviços e, 

também, ao uso de produtos. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021 EDIÇÃO ESPECIAL 

73 
 

A pessoa pode ser surdo-cega, ter deficiência visual ou ter cegueira, ter 

deficiência auditiva ou ser surda, ter paralisia cerebral ou ter deficiência física, sendo que, 

para cada deficiência, o atendimento deve ser diferenciado, com qualidade, respeito e com 

segurança. 

Infelizmente, muitos têm incapacidade física para exercerem a plenitude de seu 

direito de ir e vir, de caminhar livremente na cidade ou no campo, devido à problema que 

adquiriram ao nascer ou por problemas ocorridos na vida. 

A acessibilidade é um direito de todos e devem ser respeitados esse direito aos 

deficientes. 

As limitações físicas podem ser como cadeirantes paraplégicos, tetraplégicos, 

com a falta de um dos membros por deficiência desde o ventre materno, devido a uma 

anomalia ou acidente, ao surdo, mudo, aos que têm cegueira, aos portadores de retardo mental 

grave e a todas as demais espécies de limitações que os tornam invisíveis aos olhos da 

sociedade. 

Tratamos aqui da autonomia dos deficientes e da capacidade de inclusão social, 

para que não venham a sofrer abusos, discriminações, humilhações e preconceitos por parte 

da sociedade. 

Aqui, também, deve-se pensar da inexistência do conhecimento da cidadania 

que permeia toda a sociedade e que é ignorada por muitos, exercendo os direitos e afastando 

as obrigações e os deveres que devem ser seguidos juntamente com os direitos. 

Os portadores de deficiência devem ser tratados com equidade, com mesmas 

igualdades de condições com todas as pessoas e muitos ignoram essas condições e os tratam 

com pouca visibilidade. 

 

  

3. DIREITO À IGUALDADE CONTIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E NAS 

DEMAIS LEIS 

O Artigo 5º, caput, da Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 

1988, dispõe que: 

 

“Todos os cidadãos são iguais perante a Lei, sem 

discriminação de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
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inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, 

à segurança e à propriedade”. 

 

Os direitos e deveres individuais e coletivos se encontram estampados nos 

incisos I a LXXVIII do referido artigo. 

No inciso I do Artigo 5º há a seguinte menção: 

 

“I - homens e mulheres são iguais em direitos e 

obrigações, nos termos desta Constituição”. 

 

Em assim sendo, todos são iguais perante a Lei e têm igualdade de tratamento, 

direitos e obrigações. sendo que os direitos devem ser entendidos como as prerrogativas 

naturais e inerentes a todos os seres humanos, que são inalienáveis, intocáveis e 

intransponíveis pelo poder político estatal. 

Por outro lado, as garantias são instrumentos constitucionais colocados à 

disposição dos cidadãos, para que os direitos sejam defendidos do abuso, da ilegalidade e do 

uso arbitrário ou excessivo do poder. 

No caput, do Artigo 5º, da Lei Maior, encontram-se os cinco direitos 

fundamentais, que são declinados em setenta e oito incisos. 

Deve-se destacar um direito fundamental importantíssimo que versa sobre o 

direito à igualdade. Este diz que todos devem ser considerados iguais perante à Lei em 

direitos, deveres e obrigações, conforme consta na Magna Carta. Neste caso, pessoas com 

deficiências são iguais perante a Lei e todos os seus direitos devem ser preservados e devem 

ser cumpridos. 

Após uma singela narrativa sobre os direitos e garantias fundamentais dos 

cidadãos, com direitos, deveres e garantias fundamentais, da igualdade de tratamento das 

pessoas portadoras de deficiência, resultará no entendimento da dimensão de seus direitos e 

da necessidade da conscientização de toda a sociedade da existência não só da igualdade, mas 

da equidade, de todos caminham lado a lado na busca do mesmo ideal. 

O Artigo 5º, no caput, da Lei Maior, menciona o princípio da igualdade, onde 

todos são iguais perante a Lei, sem distinção de qualquer espécie. 

São praticados atos discriminatórios contra os vulneráveis de nossa sociedade, 

mesmo existindo legislações que os favorecem, mas que não são cumpridas em sua plenitude. 
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Todos têm um papel importantíssimo dentro da sociedade, onde 

ninguém poderá ser excluído, nos moldes estampados na Constituição da República. 

As pessoas portadoras de deficiência, têm o direito à diferença na igualdade de 

direitos e devem fazer valer os seus direitos de cidadãos, pois inexiste qualquer tipo de 

discriminação.  Têm direito à segurança econômica e social, e, mormente, ao direito de ter 

uma vida digna, com a convivência no âmbito familiar, de exercer o seu direito sem nenhum 

tipo de exploração, de abuso, de discriminação de conduta depreciativa 

A Magna Carta, em seu Artigo 3º, inciso IV, afirma que não pode haver 

qualquer forma de discriminação. 

Podem existir legislações que apresentem sanções e procedimentos aos que não 

respeitarem a norma constitucional, mas as mesmas não são cumpridas plenamente. 

O Decreto número 9.508, de 24 de setembro de 2018, dispõe sobre a reserva às 

pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos 

públicos e em processos seletivos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. 

A Constituição Federal vigente, em seu Artigo 227, parágrafo segundo, 

estabelece que a Lei disporá sobre normas de fabricação de veículos de transporte coletivo, a 

fim de garantir o acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

O Artigo 13, da Lei  número 13.296/2008 de São Paulo, isenta de IPVA 

veículo adaptado para ser conduzido por deficiente físico. 

Têm direito à isenção do IPI, do ICMs, do IPVA e do IOF, os portadores de 

deficiência física, visual, auditiva, mental (severa ou profunda), com a redução do preço final 

de 20 a 30% (por cento) para a compra direito nas montadoras e nas concessionárias. 

As isenções tributárias são destinadas às pessoas com deficiência desde o 

nascimento, as que adquiriram doenças durante à vida e aos considerados idosos que têm 

mobilidade reduzida. 

São concedidas as isenções aos portadores de deficiência física que 

tenham paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia , 

triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, amputação ou ausência de membro, paralisia 

cerebral, membros com deformidade congênita ou adquirida, nos moldes da Lei número 

8.989, de 24 de fevereiro de 1995, em seu Artigo 1º, e no Decreto número 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999, que regulamenta a Lei número 7.853, de 24 de outubro de 1989, que 

http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2008/lei-13296-23.12.2008.html
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dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, 

consolida as normas de proteção, e em seus Artigos 3º e 4º. 

As isenções também são concedidas aos deficientes visuais em conformidade 

com o parágrafo segundo do Artigo 1º, da Lei número 8.989, de 24 de fevereiro de 1995, com 

a redação dada pela Lei número 10.690, de 16 de junho de 2003, que garante o direito de 

compra de veículo com desconto. 

Os portadores de determinadas doenças crônicas e de outros tipos de 

limitações, por analogia, podem ser contemplados com o benefício. 

E, dentre essas doenças, se encontram o câncer, a hepatite C, a Doença de 

Parkinson, problemas graves de coluna, o diabetes, os portadores de HIV Positivo, os 

hemofílicos,  os que têm problemas sérios de coluna, os que têm artrite reumatoide, os 

portadores de escoliose, artrose derrame, hérnia de disco, bursite, LER e tendinite, podem ser 

exonerados do pagamento de impostos tributários, com embasamento na Lei número 10.690, 

de 16 de junho de 2003. 

E, por derradeiro, os portadores de deficiência mental severa ou profunda, e os 

autistas, que preencham os requisitos definidos pela Portaria Interministerial SEDH/MS 

2/2003. 

Os portadores de deficiência ou o curador, deverão possuir a Carteira de 

Habilitação Especial expedida pelo DETRAN. 

O Conselho Estadual para Assuntos da Pessoa Deficiente criado pelo Artigo 1° 

do Decreto número 23.131, de 19 de dezembro de 1984, passou a denominar-se Conselho 

Estadual para Assuntos da Pessoa Portadora de Deficiência, nos moldes do Decreto número 

40.495, de 29 de novembro de 1995, com atribuições contidas em seu Artigo 2º. 

 

 

4. MEIOS DE ACESSIBILIDADE 

Os meios de acessibilidade devem englobar, não somente, os deficientes, assim 

como as pessoas idosas, aos que são obesos, aos anões, às pessoas cegas ou com visão 

reduzida, aos que não sabem ler nem escrever, às grávidas, aos surdos, mudos, crianças, aos 

portadores de muletas, de bengalas, às  pessoas que tenham problemas de coluna, e, como 

dissemos acima, aos que  têm câncer, Doença de Parkinson, aos portadores de HIV Positivo, 

aos hemofílicos,   aos que têm artrite reumatoide, aos portadores de escoliose, aos que 

apresentam artrose, derrame, hérnia de disco, bursite, LER e tendinite, e a todas as pessoas. 
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A acessibilidade deve ser plena a todos os lugares, à informação, aos serviços, 

ao transporte, às construções, em consonância com o respeito, a dignificação e com valoração 

da condição de cidadão. É um direito inerente a todos nós em igualdade de condições. 

Deve existir um planejamento urbano que tenha por finalidade a garantia de 

acessibilidade a todos e a inclusão social das pessoas portadoras de deficiência. 

Deve-se pensar, por exemplo, na disposição das ruas e dos acessos às mesmas, 

às calçadas e os acessos das pessoas portadoras de deficiência às mesmas, como o cadeirante 

e o deficiente visual, o acesso às praias e a devida informação de utilização de equipamentos 

adequados para o uso na praia, o formato e as adaptações das edificações com o intuito de 

facilitar o acesso a todos os portadores de deficiência, tais como elevadores e rampas de 

acesso, a disponibilidade de vagas aos deficientes físicos e o acesso dos mesmos nos 

estacionamentos, a criação de banheiros devidamente adaptados a todas as pessoas portadoras 

de deficiência, a criação de ônibus adaptados para os cadeirantes e aos demais pessoas 

portadoras de deficiência, a falta de planejamento em aeroportos e nas aeronaves de espaços 

reservados e adequados aos portadores de deficiência física, a falta de espaços nos hotéis aos 

portadores de deficiência física, adequação de bancos, de rampas, de locais nos parques, para 

que os deficientes possam usufruir desse espaço público de modo pleno, e deve-se pensar e 

planejar adequadamente, em todas as áreas urbanas ou não, com o intuito de solidificar o livre 

acesso a todas as pessoas. 

Tudo deve ser feito de forma harmônica, em perfeita sintonia e simetria, 

pensando nas necessidades diferentes de cada cidadão que vive em sociedade, devendo ter um 

planejamento e na compreensão de fenômenos na sua globalidade e totalidade. 

Ainda existem muitas barreiras instransponíveis, em virtude de uma falta de 

planejamento e de uma condição de invisibilidade atribuída à falta de uma educação 

plenamente voltada para a cidadania e para a coletividade, obstruindo a participação na 

sociedade em sua plenitude, em total igualdade de condições com todos os cidadãos. 

Como coletividade, devemos estar atentos e temos que ter a consciência de que 

todos têm garantia à acessibilidade, tanto nos edifícios, como nas rodovias, escolas, serviços 

de comunicação e de emergência, de atendimento prioritário nos locais, em todos os meios de 

transportes, em hotéis, restaurantes, em teatros, cinemas, museus e em todos os lugares, 

garantias de todos nós. 
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E um fator muito importante: o do respeito que devemos ter para com as 

pessoas deficientes, pois, assim, com os demais ideais de cidadania, com certeza estaremos 

caminhando com equidade para a concretização de uma sociedade mais justa, humana, 

solidária e igualitária. 

 

  

5. PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA 

A mobilidade nos centros urbanos é preocupante para toda a coletividade e 

para todos os administradores de políticas públicas, pois envolve grandes custos de 

planejamento e soluções a curto ou médio prazo, não se esquecendo da questão com o meio 

ambiente. 

A economia do país sofrerá impactos grandiosos com planejamentos alinhados 

e realizados em simetria, com o intuito de beneficiar a todos os cidadãos. 

Com o aumento populacional em áreas urbanas e uma falta de planejamento 

adequado onde não se vislumbrava essa situação, aliado ao fato da existência de progresso 

hodiernamente, resultou em sérios problemas de adequação dos cidadãos, dificultando a 

mobilidade para os lugares. 

O aumento da população urbana se deve ao enorme fluxo migratório das áreas 

rurais para as cidades, com trânsito em todos os Estados, com motivação na busca de 

melhores condições de vida nas grandes cidades, sem que houvesse um planejamento e uma 

política pública que viesse a atender à infraestrutura no impactante aumento populacional. 

Com o crescente aumento populacional, uma grande parte dos cidadãos 

formaram comunidades nas periferias, com o aumento da pobreza urbana, onde a busca de 

empregos ocorre nas áreas centrais e o deslocamento ocorre no final do dia para as áreas da 

periferia. 

A situação se agrava quando se verifica as condições dos transportes públicos, 

aos serviços de saúde e às escolas, pois a demanda passou a ser maior em detrimento da 

dificuldade de planejamento em curto espaço de tempo com o aumento populacional nas 

grandes cidades e, mormente, nas periferias. 

Aliado a esses fatores, nos deparamos com as pessoas portadoras de deficiência 

e a dificuldade de locomoção para aqueles que residem nas periferias e distante dos centros 

urbanos. A dificuldade de mobilidade é grande nas grandes cidades, mas a mobilidade nas 

periferias se agrava de modo intenso. 
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Existe uma sobrecarga dos sistemas de transporte e a valorização das áreas 

centrais, elevando o curso da locomoção. 

Visando aliviar o impacto, a criação de linhas de metrô, a construção de novas 

estações é de crucial importância, mas o empreendimento é muito alto para uma situação que 

deve ser resolvida de forma imediata. 

Em assim sendo, alternativas visam conter a demanda de pessoas, como a 

criação de mais transportes públicos, como ônibus e trens, e o incentivo na utilização de 

bicicletas e de deslocamentos a pé. 

O planejamento do deslocamento dos cidadãos deve ocorrer 

concomitantemente com o aumento populacional urbano, com a preservação de áreas, visando 

a garantia de mobilidade das grandes cidades agora e no futuro. 

Os desafios enfrentados pelo Poder Público sobre a mobilidade urbana, de um 

modo geral, são preocupantes, torna-se significativo às pessoas que são portadoras de 

deficiência que necessitam de planejamentos adequados às necessidades apresentadas, que se 

reforcem as políticas públicas em seu benefício. 

Se existem dificuldades nos centros urbanos, a mobilidade e a acessibilidade 

dos deficientes aumentam nas periferias, onde a situação se agrava pela inadequação e pela 

falta de planejamento naqueles locais. 

O rumo poderá ser alterado se existir um planejamento direcionado para todas 

as pessoas e para as pessoas portadoras de deficiência, visando atender a todos em igualdade 

de condições. 

  

 

6. A VISIBILIDADE DOS DEFICIENTES 

Em decorrência das atividades cotidianas, da vida apressada, da habitualidade 

em que vemos algumas situações que se tornam corriqueiras, as pessoas infelizmente não têm 

a visibilidade e a atenção que deveriam ter, tanto pela coletividade, quanto pelo poder público. 

Aliado ao fato de que todos devem ter conhecimento da cidadania e devem 

aprender a viver em sociedade, de acordo com o Artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, a 

maioria das pessoas está egocêntrica e não pensa no próximo como irmão, como cidadão com 

os mesmos deveres, obrigações e direitos, mas o trata como aprendeu erroneamente e persiste 

nesse pensamento. Por isso, muitas questões relacionadas à cidadania devem ser ensinadas 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021 EDIÇÃO ESPECIAL 

80 
 

nas escolas na tenra idade, para que as crianças cresçam com um espírito coletivo, humano e 

de união de todos, para a construção de um país em igualdade de condições e plenamente 

solidário. 

Todos têm direito à moradia, à alimentação, ao vestuário, à saúde, à educação, 

à segurança e a exercer plenamente todos os direitos como cidadãos, caminhando lado a lado 

na busca de um mesmo ideal. 

Muitas vezes não são tratados com a dignidade e com a respeitabilidade 

exigidas por Lei, pelo amor ao próximo e pela regra de convivência em sociedade. 

Todas essas pessoas são cidadãs, com direitos preservados e garantidos pela 

Lei Maior, sendo merecedoras da atenção e de cuidado do Poder Público, e por toda a 

sociedade. 

A essência deve prevalecer em todas as situações e mudanças comportamentais 

significativas devem ser despertadas pela sociedade, para que todos possam ser respeitados, 

valorizados, com a dignificação tão esperada, com a consonância de ações que culminem em 

uma verdadeira sociedade justa, fraterna, solidária, igualitária e com equidade. 

Muito ainda deve ser feito para a inclusão dos deficientes em todas as esferas, 

em todos os locais e em todas as situações. 

É um trabalho que deve ser feito entre os cidadãos, o Poder Público e a 

sociedade, com políticas públicas adequadas e efetivas a atender a todos, levando às pessoas 

como exercer a plenitude da cidadania, o respeito que todos têm que ter para com o próximo e 

que merecem como seres humanos. 

Todas as pessoas que são marginalizadas e que não são aceitas plenamente pela 

sociedade, algo reprovável, têm os seus talentos que residem em cada ser, devendo expressá-

los das mais diversas formas, contribuindo para toda a coletividade. 

Sem uma visão diferenciada das situações, não avançaremos como sociedade, 

resultando na estagnação, na continuidade da invariabilidade e da falta de amor.    

  

 

7. INCLUSÃO PLENA DOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA 

A Lei número 13.146, de 06 de julho de 2015, instituiu a Inclusão da Pessoa 

com Deficiência, criando o Estatuto da Pessoa com Deficiência. 

É importante que se transcreva o Artigo 2º da indigitada Lei, a saber: 
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“Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que 

tem impedimento de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas.”.  

 

A inclusão de pessoas portadoras de deficiências físicas ou de necessidades 

especiais em todos os recursos da sociedade, ainda é muito incipiente no Brasil, merecendo 

uma política pública de inclusão nas escolas e nos currículos escolares. 

As pessoas que têm alguma deficiência são discriminadas no local onde vivem 

e não têm espaço no mercado de trabalho, sendo um problema estrutural das sociedades onde 

foram marginalizadas e consideradas não aptas para as atividades. 

Não são respeitadas, são atendidas de forma precária, sem o cumprimento de 

seus direitos mesmo com legislações existentes, resultando em condutas preconceituosas e de 

ações desumanas. 

Não se dá atenção devida à essência, ao potencial e a capacidade das pessoas, 

aos talentos existentes em cada ser, mas, somente nas dificuldades, nos eventuais 

impedimentos e nas aparências dos deficientes. 

A inclusão em todos os lugares é de crucial importância e de um direito 

previsto na Magna Carta de 1988, no Estatuto e nas legislações existentes, com o intuito de 

resgatar a respeitabilidade, a dignidade, a valorização da pessoa humana, possibilitando amplo 

desenvolvimento e o acesso a todos os recursos existentes. 

Quando nasce uma criança portadora de deficiência, os pais se sentem 

inseguros, temerosos e com a certeza de que terão de enfrentar situações de discriminações e 

de isolamento do portador de deficiência, aliado ao fato de que o profissional de saúde, 

inúmeras vezes, expõe a limitação decorrente da deficiência dando um diagnóstico negativo, 

deixando de lado os pontos positivos,  sem demonstrar e informar a superação existente, a 

forma de desenvolvimento, os procedimentos para a melhoria da situação e os tratamentos a 

serem feitos. O quadro que apresentam leva a uma extrema frustração e ao sentimento de 

culpa dos pais que, inexperientes, se sentem impotentes à frente da situação, não 
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vislumbrando caminhos para a inclusão social. O fortalecimento emocional adquirido durante 

à vida, será o sustentáculo dos portadores de deficiência e de seus familiares. 

Cada deficiência merece uma atenção e um tratamento especial para uma 

melhoria da situação, e para que haja a superação em cada etapa. 

A falta de se levar ao conhecimento de toda a sociedade do direito à inclusão 

social dos deficientes, resulta no entendimento que se torna uma agravante, um problema 

maior que o apresentado, tornando-as incapazes e sem direito. 

No tocante aos portadores de deficiência que não têm recursos, o caso se 

agrava assustadoramente, pois inexiste um bom atendimento, não são valorizados, respeitados 

e o local onde vivem desconhecem verdadeiramente a problemática. 

Por outro lado, há inúmeras legislações que não são respeitadas e que são 

ignoradas, e a continuidade das políticas públicas não são permanentes. 

Devem ser criadas legislações mais eficazes, aliado ao aprofundamento da 

temática da cidadania nas escolas, visando à inclusão dos portadores de deficiência em todos 

os locais, mormente no que se refere à acessibilidade, educação, segurança, esporte, saúde e à 

cultura. 

Devem ser despertados os talentos existentes em cada portador de deficiência. 

O trabalho deve ser de sensibilização e de educação para que sejam 

preservados e respeitados todos os direitos dos portadores de deficiência. 

  

 

8. LEGISLAÇÃO 

 As legislações existem, mas seus regramentos não são plenamente cumpridos. 

O direito à acessibilidade deve ser assegurado a todos os cidadãos, visando 

uma qualidade de vida digna para as pessoas portadoras de deficiência, em geral, aos idosos, 

às crianças, aos adolescentes e a todos os que enfrentam barreiras à acessibilidade. 

Para que exista a igualdade de direitos, o conhecimento dos direitos é 

fundamental, resultando na efetiva inclusão social. 

A garantia do direito à acessibilidade deve ser assegurada a todo cidadão, com 

ou sem deficiência, para promoção da qualidade de vida tanto das pessoas adultas e do idoso, 

quanto da criança e do adolescente, já que todo ser humano enfrenta barreiras à acessibilidade 

ao longo de sua existência. Por isso, conhecer a fundo os seus direitos é a melhor maneira de 

fazer predominar a igualdade de direitos, traduzida na plena e efetiva participação e inclusão. 
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O conhecimento da temática e do exercício da cidadania está ao alcance de 

todos os cidadãos. 

Existem várias legislações que merecem ser destacadas e que embasam os 

direitos dos portadores de deficiência, a saber: 

  

I. O Ministério dos Direitos Humanos – MDH celebra no dia 11 de outubro, o Dia 

Nacional da Pessoa com Deficiência Física. A data foi instituída pela Lei número 

2.795, promulgada em 15 de abril de 1981 pelo Governo de São Paulo e 

posteriormente comemorada em todo o território nacional; 

II. Artigos 224 e 227 da Constituição Federal de 1988; 

III. Em 1992, a ONU instituiu o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que 

passou a ser comemorado todo dia 03 de dezembro; 

IV. Decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que dispõe sobre a Política 

Nacional para Integração da Pessoa com Deficiência; 

V. Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida; 

VI. Decreto número 3.956, de 8 de outubro de 2001, que promulga a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência; 

VII. Lei número 10.182, de 12 de fevereiro de 2001, que restaura a vigência da Lei número 

8.989, de 24 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre 

Produtos Industrializados (IPI) na aquisição de automóveis destinados ao transporte 

autônomo de passageiros e ao uso de portadores de deficiência física, reduz o imposto 

de importação para os produtos que especifica; 

VIII. Lei número 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de 

Sinais (Libras); 

IX. Decreto número 5.296, de 2 de dezembro de 2004, que regulamenta as Leis números 

10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 

especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 

critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida; 
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X. Lei número 11.126, de 27 de junho de 2005, que dispõe sobre o direito da pessoa com 

deficiência visual de ingressar e de permanecer nos ambientes de uso coletivo 

acompanhado de cão-guia; 

XI. Decreto número 5.904, de 21 de setembro de 2006, que regulamenta a Lei número 

11.126, de 27 de junho de 2005, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência 

visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-

guia; 

XII. Lei número 11.133, de 14 de julho de 2005, que institui o Dia Nacional de Luta da 

Pessoa Portadora de Deficiência; 

XIII. Decreto número 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regulamenta a Lei número 

10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais 

(Libras), e o Artigo 18 da Lei número 10.098, de 19 de dezembro de 2000; 

XIV. Decreto número  6.214, de 26 de setembro de 2007 que regulamenta o benefício de 

prestação continuada da assistência social devido à pessoa com deficiência e ao idoso 

de que trata a Lei número 8.742, de 7 de dezembro de 1993, e a Lei número 10.741, de 

1º de outubro de 2003, acresce parágrafo ao Artigo 162 do Decreto número 3.048, de 

6 de maio de 1999; 

XV. Decreto Federal número 6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulga a Convenção 

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 

XVI. Decreto número 7.037, de 21 de dezembro de 2009, que aprova o Programa Nacional 

de Direitos Humanos (PNDH-3); 

XVII. Decreto número 7.612, de 17 de novembro de 2011, que institui o Plano Nacional dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência – Plano Viver sem Limite; 

XVIII. Lei número 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana; revoga dispositivos dos Decretos-Leis números 

3.326, de 3 de junho de 1941, e 5.405, de 13 de abril de 1943, da Consolidação das 

Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei número 5.452, de 1º de maio de 

1943, e das Leis números 5.917, de 10 de setembro de 1973, e 6.261, de 14 de 

novembro de 1975; 

XIX. Lei número 12.622, de 8 de maio de 2012, que institui o Dia Nacional do Atleta 

Paralímpico; 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021 EDIÇÃO ESPECIAL 

85 
 

XX. Lei número 12.764, de 27 de dezembro 2012, que institui a Política Nacional de 

Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o 

parágrafo 3º do Artigo 98 da Lei número 8.112, de 11 de dezembro de 1990; 

XXI. Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015 - Institui a Lei Brasileira de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). 

  

Essas são algumas das legislações existentes e que tratam das pessoas 

portadoras de deficiência. 

  

 

9. CONCLUSÃO 

Para que haja a inclusão social dos deficientes, deve ocorrer um trabalho de 

sensibilização e de conscientização de todos os cidadãos por parte de todos os segmentos da 

sociedade, a importante capacitação de todos os profissionais das mais diversas áreas de 

atendimento aos portadores de deficiência, a elaboração de projetos e o encaminhamento aos 

entes públicos, dando embasamento a todos os direitos dos portadores de deficiência e a 

ampla divulgação de legislações que tem por fulcro o embasamento dos direitos dos 

portadores de deficiência. 

A capacitação de profissionais é de vital importância, pois, muito poderão 

contribuir para a mudança comportamental de todos da sociedade. 

A implementação da temática da cidadania nas escolas, dando enfoque a vários 

temas, dentre eles, o da deficiência, será primordial para que tenha, conhecimento e para que a 

inclusão social dos deficientes seja natural, de acolhimento, de respeito e de dignidade. 

O professor deverá conhecer as várias deficiências existentes, ensinar aos 

alunos e demonstrar que, mesmo existindo as eventuais limitações, o deficiente poderá 

demonstrar sua capacidade e as suas habilidades em outras atividades. 

O ensino de Artes Plásticas, de música, da cultura, dos esportes e o 

aprendizado da tecnologia nas escolas é de extrema importância para o desenvolvimento dos 

alunos e dos portadores de deficiência. 

Para a educação inclusiva, o professor tem papel fundamental, pois 

demonstrará a todos a naturalidade e a igualdade no tratamento dos portadores de deficiência, 

fazendo com que haja uma integração total entre o professor, os alunos e os alunos portadores 

de deficiência. 
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Aqui tratamos da cibercultura, onde a tecnologia é aliada aos professores e 

alunos, colaborando no processo educativo e na amplitude do conhecimento. 

A mídia e as redes sociais são fortes aliadas para que alterações culturais 

significativas sejam realizadas de modo rápido, eficaz, onde uma grande maioria de cidadãos 

receberá a informação e o aprendizado. 

No tocante às políticas públicas, deve-se implementar projetos e planos 

governamentais que visam a desmitificação dos deficientes, com o lema de educação para 

todas as pessoas. 

Para a desconstrução de um estereótipo de modo efetivo, direto, claro e eficaz, 

todo o trabalho realizado pode não surtir os efeitos necessários. 

A realização de palestras, de rodas de conversas e de debates, por mais que 

tenham a sua importância, não levam a lugar algum. 

A concretização de ações é a forma de mudar várias situações. 

Todos nós temos o compromisso com a inclusão de todos os marginalizados, e, 

também, com os portadores de deficiência. 

Todos os que são chamados invisíveis aos olhos da sociedade, aos que não 

querem enxergar o brilho existente em todas as pessoas, podem ser participativos, produtivos 

e exercerem a cidadania de modo abrangente. 

A sociedade tem um papel essencial para a transformação de situações, para a 

inclusão social, para a visibilidade dos chamados invisíveis, e para que todos, sem exceção, 

sejam considerados verdadeiramente cidadãos em suas obrigações, deveres e direitos, possam 

exercer atividades, possam estar no mercado de trabalho, possam aprender artes, música, 

esportes e serem grandes artistas e esportistas, e possam ter a acessibilidade e transitar 

livremente com total segurança, em todos os locais. 

Devem existir políticas públicas que tenham por embasamento modificações 

estruturais. 

Como foi dito acima, o planejamento do deslocamento dos cidadãos deve 

ocorrer em conformidade com o aumento populacional urbano, visando a garantia de 

mobilidade das grandes cidades agora e futuramente. 

 Deve-se pensar no tratamento das pessoas deficientes com adaptações 

necessárias para que tenham acesso a todos os locais, sem barreiras, dando a todos a 
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autonomia e a capacidade de inclusão social, extirpando toda a espécie de abuso, de 

discriminações, de humilhações e preconceitos por parte da sociedade. 

Para que tenhamos uma sociedade fraterna, justa, igualitária, solidária, que 

preserva a equidade e que concede oportunidade aos cidadãos, todos devem estar unidos nesse 

mesmo ideal, sendo que, onde há a união, o mesmo objetivo e a grandeza de propósitos, a 

vitória prevalecerá e todos viverão em perfeita simetria e harmonia. 
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RESUMO:  

Segundo dados da ACNUR, o Brasil reconheceu até janeiro de 2020 mais de 37 mil 

refugiados venezuelanos, tal quantidade se deve ao procedimento facilitado para o 

reconhecimento do status de refugiado que vem sendo empregado no país. Com a quantidade 

de refugiados aumentando no território nacional, uma medida adotada pelo governo foi o de 

interiorizar esses refugiados, assim, ao todo, 16.000 refugiados e migrantes venezuelanos 

participaram do projeto de interiorização e foram deslocados para São Paulo, João Pessoa, Rio 

de Janeiro, Ceará entre outras 300 cidades participantes. Contudo, a interiorização não está 

alcançando seu objetivo, o de oferecer um recomeço as pessoas em situação de refúgio. 

Enviados para os mais distintos estados, os refugiados encontram em muitas das cidades, 

principalmente nas metrópoles, fortes barreiras ao seu direito de cidade. Os suntuosos prédios 

minuciosamente projetados para afastar os que não se enquadrem em padrões estéticos 

afastam-nos de qualquer possibilidade de pedir ajuda, são marginalizados, esquecidos e 

buscam abrigo nos nichos mais humildes das cidades. Desconhecem a língua, seus direitos e o 

local que estão inseridos. Nesse sentido, a presente pesquisa objetiva demonstrar como a 

disposição arquitetônica e urbanística das grandes cidades influencia diretamente na exclusão 

e marginalização de grupos vulneráveis, utilizando para isso, a metodologia de pesquisa 

empregada é a descritiva-dedutiva, aliada à pesquisa bibliográfica.  
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PALAVRAS-CHAVE: Refugiados. Metrópoles. Direito de Cidade.  

 

ABSTRACT:  

According to UNHCR data, Brazil recognized more than 37,000 Venezuelan refugees by 

January 2020, this amount is due to the procedure facilitated for the recognition of refugee 

status that has been employed in the country. With the number of refugees increasing in the 

national territory, a measure adopted by the government was to internalize these refugees, 

thus, in all, 16,000 Venezuelan refugees and migrants participated in the interiorization 

project and were displaced to São Paulo, João Pessoa, Rio de Janeiro, Ceará among other 300 

participating cities. However, interiorization is not achieving its objective, that of offering 

people in refuge a new start. Sent to the most different states, refugees find in many of the 

cities, especially in the metropolises, strong barriers to their right to the city. The sumptuous 

buildings meticulously designed to keep out those who do not fit in with aesthetic standards 

keep us from any possibility of asking for help, are marginalized, forgotten and seek shelter in 

the humblest niches of cities. They do not know the language, their rights and the place they 

are inserted in. In this sense, this research aims to demonstrate how the architectural and 

urban layout of large cities directly influences the exclusion and marginalization of vulnerable 

groups, using the descriptive-deductive research methodology, combined with bibliographic 

research, for this purpose. 

KEYWORDS: Refugees. Metropolis. City Law.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Atualmente o Brasil tem mais de 37 mil venezuelanos reconhecidos em sua 

condição de refugiados, desses, 17 mil tiveram suas solicitações aceitas por um procedimento 

simplificado, visando atender a demanda extraordinária, o país retirou as entrevistas e passou 

a reconhecer como elegíveis para a condição de refugiados os que preencherem os requisitos 

de possuírem mais de 18 anos, documentos de identidade venezuelanos e não possuírem 

antecedentes criminais.  

Com o procedimento simplificado, o Brasil tornou-se o país na América Latina 

com o maior número de refugiados venezuelanos. Contudo, com o reconhecimento dos 

pedidos, também vem às medidas de acolhida e integração, bem como a negativa de direitos.  
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Apesar de o território brasileiro ser vasto, a zona com maior aglomeração de 

refugiados é Roraima, devido a sua localização ser mais próxima a fronteira que dá acesso a 

entrada dos venezuelanos. O Estado não comporta a quantidade de pessoas, agrupando os que 

consegue em acampamentos em condições insalubres. Por serem “estranhos”, são 

prontamente excluídos, e na sociedade atual, o que causa “estranheza”, causa medo, por vezes 

repúdio, até tornar-se aos olhos de uma maioria, “indigno” e “perigoso” e ser marginalizado.  

Durante a evolução urbanística das grandes e pequenas cidades, aqueles que 

foram marginalizados aglomeraram-se nas periferias, causando um crescimento verticalizado 

destas, a partir de então, não apenas os que tinham ido para lá foram postos à margem de uma 

sociedade que lhe negava direitos e garantias básicas, mas todos os que vieram depois, 

carregam essa marca da exclusão.  

Muito embora, os refugiados não tenham crescido nas periferias brasileiras, 

tampouco ali possuam residência, acabam encontrando nelas o único abrigo possível, pois a 

estruturação urbanística e social, feita para reprimir, os alcança no momento em que adentram 

no território brasileiro. As características inerentes a situação de refúgio são suficientes para 

que a predisposição social de negação de direitos seja iniciada, até o momento em que deixem 

de ser vistos, notados e enfim, passem a viver às margens da sociedade, junto ao resto da 

população em situação de rua e marginalizada.  

Não sendo as normas de direito interno suficientes para garantir minimamente 

o direito de cidade aos refugiados, os tratados e convenções internacionais insurgem em um 

cenário complexo, para garantir que todos os indivíduos tenham seus direitos humanos e a 

dignidade asseguradas, independentemente de sua nacionalidade ou de territorialidade.  

Ainda que a falta de diálogo entre os tribunais domésticos e as Cortes 

Internacionais possa corroborar para a não efetividade plena da proteção buscada pelos 

tratados internacionais de direitos humanos, grandes passos são dados através deles, eis que 

ainda em 2017 o Brasil revogou o Estatuto do Refugiado, que estigmatizava a figura do 

refugiado, e o tratava como assunto de segurança nacional, e promulgou a Lei de Migração, 

que concedeu às pessoas em situação de refúgio um viés mais humanitário e protetivo.  

Os direitos e garantias devidos aos refugiados pode por vezes encontrar óbice 

na construção social e na xenofobia institucional, a midiatização em torno dos deslocamentos 

forçados concede margem para o imaginário popular rejeitar os refugiados e cometer contra 

eles, ataques diversos, afastando-lhes do direito à cidade.  
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Assim, a presente pesquisa tem por objetivo demonstrar como a negativa do 

direito à cidade traz como consequência a marginalização das pessoas em situação de refúgio, 

muito embora estas tenham direitos garantidos em tratados internacionais e na própria 

legislação interna.  

 

 

2. CONFIGURAÇÃO DAS CIDADES: DAS PERIFERIAS À EXCLUSÃO 

SOCIAL 

A forma com a qual as cidades cresceram e foram desenvolvendo-se fez com o 

que o Estado tivesse interesse direto na omissão da sociedade ante as negativas de direitos da 

população que estava sendo deixada à margem. Cerceados por indivíduos marginalizados, a 

população mais carente e vulnerável, a população periférica passou a ser criminalizada não 

apenas por outros indivíduos, mas pelo próprio Estado, que ao garantir a repressão dessa parte 

da população, garante que a estigmatização que recai sobre eles, não será desfeita, assim, tem-

se o que afirmar FERNANDES (2009): 

 

“Trata-se das áreas da cidade que menos investimentos 

em segurança e proteção à vida recebem, seja por parte 

de seus moradores, que não possuem condições de fazê-lo, 

seja por parte do setor privado, que não identifica nessas 

áreas locais de investimento, seja principalmente, pelo 

Poder Público, responsável maior pela segurança pública. 

Este, com efeito, no curso de sua intervenção histórica, 

negligenciou a situação das favelas, operando a 

segurança em favor das classes mais abastadas da cidade, 

conferindo ações de natureza repressiva e de controle e 

contenção sócio-espacial da violência aos limites das 

favelas” (FERNANDES, 2009). 

 

Mais cômodo que investir em educação, saúde e políticas públicas é garantir 

que as pessoas marginalizadas nunca saiam dessa zona de conflito, para que os discursos de 

impossibilidade de garantir direitos e dignidade seja mantido, o Estado reafirma a posição de 
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repressão, sob a alegação de não poder investir, assim, vejamos o que ainda diz 

FERNANDES (2009): 

 

“Com base nesses dados, pode-se dizer que a estratégia 

territorial adotada pelo Estado no que concerne à 

segurança pública tem sido claramente a de isolamento do 

problema nos locais onde ocorrem a partir do uso da 

força. Isso é observável a partir dos dados que 

apresentamos anteriormente, que revelam que os autos de 

violência se concentram nas áreas segregadas e mais 

socioeconomicamente vulneráveis da cidade”. 

(FERNANDES, 2009) 

 

A estruturação da sociedade é quase dividida por castas, é inadmissível que o 

indivíduo queira sair daquilo que lhe fora predisposto. Emprego e estudo são guiados de 

acordo com seu local de nascimento, enquanto os indivíduos da parte mais privilegiada da 

cidade podem alçar o emprego desejado, aos indivíduos marginalizados subempregos são 

garantidos, contanto que deles não desejem desviar-se.  

Do local de trabalho e da função exercida ao local de lazer, as periferias 

possuem seus próprios entretenimentos, enquanto a parte privilegiada possui os seus, 

dificilmente a parte marginalizada da sociedade é vista desfrutando do lazer da parte mais 

nobre da cidade, o oposto pode acontecer, contudo ainda causa estranheza.  

De certo modo, a presença e permanência de indivíduos desses grupos 

marginalizados em locais que costumeiramente, por imposição estrutural não deveriam estar, 

causa atitudes de repulsa e exclusão, a suntuosidade de prédios públicos e privados, as normas 

intrínsecas e tácitas de vestimenta e a maneira de se portar nesses locais faz com que seja 

perceptível a presença de indivíduos “estranhos” e alheios aquela realidade, assim, 

FERNANDES APUD SIBLEY (2019), expõe que: 

 

“Deixam bem clara a ideia de que cada um tem seu lugar 

na cidade, haja vista a introdução de mecanismos e 

práticas de restrição do acesso às áreas exclusivistas na 

cidade e a produção de constrangimentos, estratégias que 
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mantém afastados os grupos indesejados da cidade. Isso 

pode ocorrer, por exemplo, em um Shopping Center, onde 

certos tipos de comportamento associados ao consumo 

são esperados. Nesses ambientes, comportamentos não 

consumistas são identificados como práticas desviantes e 

indesejadas, a partir das quais se estabelecem fronteiras 

simbólicas” (FERNANDES Apud SIBLEY, 2009). 

 

Essa maneira de demonstrar que cada indivíduo tem seu lugar na cidade pode 

ser sentido de maneira ainda mais intensa pelos refugiados, eis que, sequer possuem lugar na 

cidade, quiçá no país. Assim, encontram-se em um local que não os acolhe, nem engloba, 

inclinando-se para o lugar que representa menor indiferença: as periferias.  

Enquanto o poder público queda-se omisso e atua unicamente no intuito de 

reprimir, afasta das pessoas residentes nessas localidades o sentimento de que o Estado é o 

garantidor de direitos, e passa a demonstrar toda a estrutura social como a que retira direitos, 

oprime e persegue, passando assim, a tornarem-se alvo fácil de grupos contra o Estado. Da 

mesma forma ocorre aos refugiados, que excluídos do contexto social, encontram nesses 

grupos algo análogo à proteção que acreditariam receber do Estado, e assim, eis o que diz 

FERNANDES (2009): 

 

“É a partir desse recorte que o crime organizado, na 

figura do tráfico de drogas no varejo e, mais 

recentemente, na figura das milícias, se territorializa nas 

favelas, encastelando-se sobre o vácuo de poder e 

autoridade do Estado, a partir de uma territorialização 

marcada pelo uso da força, da coação e do terror”. 

(FERNANDES, 2009). 

 

Assim, enquanto a estrutura social reconhecida pelo governo, exclui os 

refugiados pela diferença, as periferias os acolhem pela exclusão, passando estes a ingressar 

nas estatísticas de marginalização e criminalização, podendo ser alvo fácil de repressão e 

ainda de submissão a condições subumanas, como exposição a trabalho análogo à escravidão, 
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abusos físicos, sexuais, patrimoniais e outras negativas de direitos que decorrem da falta do 

direito à cidade.  

 

 

3. O PERFIL DOS MARGINALIZADOS E A FALTA DE ESPAÇOS SOCIAIS 

INCLUSIVOS COMO UMA EXTENSÃO DA PUNIÇÃO ESTATAL 

O filósofo Giorgio Agamben, que fora aluno de Heidegger, ao escrever um de 

seus livros mais célebres, o “Homo Sacer”, fala do perfil dos “eleitos” que serão tidos como 

aqueles que farão jus às garantias e direitos e cujos bens serão tutelados (de fato) pelo Estado 

sob a justificativa de manutenção da ordem. 

Estes irão definir ao sabor de suas próprias vontades o “perfil do criminoso” 

que será perseguido e coibido pelo aparato estatal. Os eleitos, em que pese compartilharem da 

mesma humanidade, determinam o perfil que estaria a ameaçar a ordem social, o que variará 

de acordo com o momento histórico: judeus, comunistas, refugiados, imigrantes, pobres, 

moradores de comunidades. Enfim, todos aqueles cujos direitos e garantias fundamentais 

terão por suspenso para que haja o controle social. 

Assim, esse controle social feito através da seletividade punitiva do direito 

penal, reforça a segregação social, sob a justificativa de vivermos temporariamente em um 

“estado de exceção” quando, conforme Agamben, este estado seria permanente. Isso faz com 

que haja uma conformação social para com as condutas que vão de fronte aos preceitos 

garantistas e democráticos encartolados na Constituição Federal e nos Tratados de Direitos 

Humanos. Conforme PELLENZ E BALDISSERA (2017):  

 

“Trata-se, portanto, de um estado de exceção permanente 

que revela um caos decorrente da falta de percepção da 

humanidade de todos e que cada um merece a igualdade 

de consideração tanto do sistema quanto de cada outro 

ser humano próximo de si no que se refere a sua condição 

humana” (PELLENZ E BALDISSERA, 2017). 

 

O Homo Sacer, dessa forma, é aquele que é marginalizado pelo Estado e cuja 

vida não é sagrada. Não pode ser sacrificado, entretanto, sua morte não é considerada 

homicídio.  
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Assim como os marginalizados, os refugiados compõem hoje o perfil do que o 

autor chamara de “homo sacer”, sobretudo aqueles que estão confinados em campos para 

refúgio. 

O filósofo La Boétie, em sua obra canônica “Discurso da Servidão Voluntária”, 

aduz:  

 

“O povo gosta de acusar dos males que sofre não o 

tirano, mas os que o aconselham: os povos, as nações, 

toda a gente, incluindo os camponeses e os lavradores, 

todos sabem os nomes deles e os respectivos vícios; sobre 

eles lançam mil ultrajes, mil vilanias, mil maldições. 

Todas as suas orações e votos são contra eles. Todas as 

desgraças, todas as pestes, todas as fomes lhes são 

atribuídas e, se às vezes, exteriormente, lhes tributam 

algum respeito, não deixam de amaldiçoá-lo no mais 

fundo do coração, têm por eles um horror maior do que 

têm aos animais ferozes”. (LA BOÉTIE, 2006). 

 

Dessa forma, como verifica Freud ao tratar dos laços sociais, o sujeito é 

intrinsecamente projeto para a identificação, através do seu eu, introjetando aquilo que lhes 

for prazeroso e repelindo o que é desprazeroso de modo a projetá-lo no mundo exterior.  

O refugiado, marginalizado, é visto como uma ameaça e nele é projetada a 

miséria que deverá suportar em razão da indiferença humana e sistêmica a qual é exposto em 

razão de um “estado de exceção” que o “justifique”. 

 

 

4. MARGINALIZAÇÃO DOS REFUGIADOS E A SUPRESSÃO DA DIGNIDADE 

HUMANA 

Foucault, cujos trabalhos têm importância em diversas áreas dos saberes, vem 

de uma tradução crítica, perpassando por filósofos como Heiddegger e Niezsche traz uma 

importantíssima análise sobre uma segregação sistemática daqueles que não faziam parte do 

projeto burguês e que, originariamente segundo o autor, não fora intentado pelos burgueses, 

mas estes se aproveitaram desta segregação para atingir seus fins. Assim, aduz o autor que 
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“são os mecanismos de exclusão, os aparelhos de medicalização da sexualidade, da loucura, 

da delinquência, é toda essa micromecânica do poder que representou um interesse para 

burguesia partir de determinado momento” (Foucault em “A microfísica do Poder”). 

Ou seja, a burguesia não se importa com os marginalizados e, sob uma 

primeira vista, sequer se importou em exclui-los, mas após transformações político-

econômicas cuja essa exclusão fora derivada, puseram a funcionar toda a engrenagem de 

marginalização, consolidando um sistema burguês excludente. Semelhante reflexão podemos 

encontrar nas palavras do grande escritor francês Victor Hugo, que no seu célebre livro “Os 

Miseráveis” sentenciou já em seu prefácio:  

 

“Enquanto por efeito de leis e costumes, houver 

proscrição social, forçando a existência, em plena 

civilização, de verdadeiros infernos e desvirtuando, por 

humana fatalidade, um destino por natureza divina; 

enquanto os três problemas do século - a degradação do 

homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela 

fome, e a atrofia da criança pela ignorância - não forem 

resolvidos; enquanto houver lugares onde seja possível a 

asfixia social; em outras palavras, e de um ponto de vista 

mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver 

ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis”. 

 

Essa horda de miseráveis que é retratada ao longo do livro, retrata um mundo 

que começava a ver surgir, em pleno século XIX, o proletariado e os marginalizados tal como 

conhecemos: oriundos de uma sociedade sistematicamente seletiva, retroalimentada da 

miséria, da sobrevivência em condições degradantes. 

Assim como Valjean que na obra fora perseguido e condenado por agressão 

física por roubar um pão para saciar a fome, esse processo de marginalização criminal, 

oriunda do excedente de mão-de-obra, resultante, em sua maioria das vezes em razão de 

programas governamentais (em uma perspectiva político-econômica) cuja finalidade era o 

aumento de natalidade (a fim de servir à produção), mas que virou excedente de um mercado 

de trabalho incapaz de comportá-los todos (BARATTA, 2015).  
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Esse excedente marginalizado, impelido ao cometimento de crimes contra o 

patrimônio têm na repressão do Estado através do controle penal, uma forma de controle dos 

miseráveis, expostos por Foucault em “Vigiar e Punir”, numa forma de justificar a 

manutenção da ordem dominante (burguesa) sob um pressuposto de manutenção da ordem 

pública (WACQUANT, 2002). 

ZAFFARONI (2003), sob mesma ótica, enxerga no sistema penal uma seleção 

dos agentes que receberão a repressão estatal em decorrência do “combate ao crime” sob uma 

justificativa de proteção social igualitária, assim:  

 

“A seletividade estrutural do sistema penal – que só pode 

exercer seu poder regressivo legal em um número 

insignificante das hipóteses de intervenção planificadas é 

a mais elementar demonstração da falsidade da 

legalidade processual proclamada pelo discurso jurídico-

penal. Os órgãos executivos têm “espaço legal” para 

exercer poder repressivo sobre qualquer habitante, mas 

operam quando e contra quem decidem” (ZAFFARONI, 

1999, p. 77).  

 

Assim, através de um sistema de tratamento desigual e, portanto, ilegítimo, o 

sistema penal estaria a serviço apenas da repressão aos crimes cometidos pela parcela da 

população marginalizada, fomentando a segregação e punindo desigualmente. Dessa forma, o 

sistema penal guarda relação simbiótica com o capital.  

Em 2017 o Brasil promulgou a Lei 13.445, que revogou o Estatuto do 

Refugiado, elaborado e promulgado no regime ditatorial. A antiga norma impunha às pessoas 

em situação de refúgio um estigma de perigo, elaborado e aplicado para hostilizar, o Estatuto, 

ora revogado, marginalizou os refugiados e muito embora uma nova Lei tenha revogado seus 

efeitos jurídicos normativos, socialmente falando, o Estatuto do Refugiado ainda reflete na 

atitude de boa parte da população.  

Devido a sua localização, Roraima é a capital brasileira que mais possui 

refugiados vindos da Venezuela, estima-se que nos 11 abrigos emergenciais instalados em 

Boa Vista, haja 5.488 venezuelanos, enquanto calcula-se que 53 mil venezuelanos vivam pela 
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capital de Roraima. É necessário atentarmos aos números, a quantidade de refugiados à 

margem da cidade ultrapassa consideravelmente a quantidade efetivamente abrigada.  

Não obstante, a quantidade de pessoas na cidade causa sentimento de repulsa 

em seus moradores, alimentando o sentimento de xenofobia e a visão de que os que ali estão, 

são invasores, irão roubar-lhes o emprego, a comida, a moradia. O sentimento de não 

pertencimento é diretamente fomentado por reproduções midiáticas, que se apegam a casos 

isolados para fomentar um sentimento de má conduta dos refugiados e a respeito disso, ZUIN 

(2018), aponta que: 

 

“Certas proliferações figurativas constantes nas 

narrativas jornalísticas, faz com que o jornal desencadeie 

o que chama de metanarrativa ideológica, muitas vezes 

desvinculada da realidade social, mas própria da 

realidade que o jornal pretende criar. A proliferação das 

figuras “estranhas” a um organismo social, projetado 

para o público receptor, presente nos textos-enunciados, 

quando intencionalmente dispostos visando atender a 

ideologia do jornal, serve para a invisibilidade de certos 

fatos e proporcionar a visibilidade de outros”. (ZUIN, 

2019, p.13) 

 

Tem-se dos refugiados a ideia de que estes cometeram algum ato ilícito em seu 

país e devido a isso vieram esconder-se no Brasil, a estigmatização ganha força com o 

discurso midiático, conforme alertado pelo Alto Comissário do ACNUR, Filippo Grandi, em 

um pronunciamento por ele realizado no Conselho de Segurança da ONU, em Nova Iorque. O 

Alto Comissário alertou para a estigmatização dos refugiados no debate público e condenou 

termos como “crise dos refugiados”.  

Ainda, solicitou ao Conselho de Segurança da ONU que ambos trabalhassem 

juntos, pois segundo afirma, 70 milhões dos refugiados, então saindo de países e buscando 

refúgio em outros, devido a conflitos armados, ou seja, estão em busca de paz e um país que 

possa garantir minimamente seus direitos civis.  

Os termos xenofóbicos, positivam atitudes violentas, em Roraima, Alexander 

Jose Hernadez de 52 anos, Carlos Alfredo Velasquez de 28 anos e mais três venezuelanos, 
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foram assassinados, com marteladas na cabeça. Não obstante, não há sequer um dia, em que 

não haja uma violência, seja física, verbal ou até mesmo, patrimonial.  

A vulnerabilidade é tamanha, que os ataques sofridos vêm da população, do 

governo e da polícia. Quando o poder público se manifesta de maneira agressiva, corrobora 

para a marginalização do referido grupo, os afasta de pedidos de ajuda.  

A Defensoria Pública da União e o Ministério Público Federal, situados em 

Roraima tentam apurar e prevenir o que podem, em 2017, ajuizaram ação civil pública contra 

o Estado, ante violações sofridas por um grupo de 300 migrantes venezuelanos, na retirada 

deles de um terreno em Boa Vista. Também denunciaram à Justiça do Trabalho, casos de 

trabalho análogos à escravidão, pelo qual 30 venezuelanos estavam passando, uma rotina de 

12 horas de trabalho, sem comida, sem água e sem poder sair da empreiteira. Dormiam em 

sacos de cimento, recebiam vinte reais por dia, o responsável pela obra, chegou a encaminhar 

alguns refugiados para o interior de São Paulo.  

E é dentro dessa realidade de marginalização, controle estatal para “podar” o 

excedente miserável da população que os refugiados se veem submersos ao migrarem pelas 

mais diversas razões, sobretudo para grandes centros urbanos.  

Estes, ao adentrar nos espaços urbanos, sem rumo, sem assistência efetiva, 

veem-se forçados, tanto pelas instituições públicas quanto pelo espaço urbano que não lhes é 

acolhedor, a marginalizar-se e reagruparem-se com seus pares em razão dos padrões de 

distribuição espacial da marginalização e, em consequência disso, da violência. Noutras 

palavras “a hierarquização da condição cidadã resultante das disparidades sociais tem 

refletido na hierarquização do valor da vida na cidade” (FERNANDES Apud FERNANDES, 

2009). 

 

 

5. INTERIORIZAÇÃO E EXCLUSÃO SOCIAL: DIREITO DE CIDADE 

NEGADO PELA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE  

Uma das medidas indicadas pela ACNUR para ampliar a assistência 

humanitária aos refugiados e integrá-los à sociedade brasileira é a interiorização. Nesse 

sentido, a ONU vem incentivando os municípios brasileiros a acolherem e integrarem as 

pessoas refugiadas, conferindo-lhes direitos e garantias.  

Contudo, a referida interiorização vem demonstrando ser mais uma ação de 

“limpeza social” das Capitais, pois à medida em que são transferidos de centros como 
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Roraima e São Paulo, são abandonados à própria sorte, contudo, ainda mais longe das 

fronteiras.  

Não é incomum as manchetes de jornais apontarem refugiados venezuelanos 

desnutridos, como pedintes, dormindo nas ruas, pedindo emprego. O que tornou-se incomum 

é a mudança de cenário, o que antes era visto com mais frequência em Roraima, foi difundido 

para o resto do país, e locais como Paraíba, Ceará, São Paulo entre os demais 300 estados que 

receberam refugiados, agora possuem mais pessoas em situação de rua.  

O processo de interiorização se encarrega de transferir, e de fornecer 

documentos básicos como a carteira de trabalho, mas não se encarrega de integrar. Poucos são 

os estados que conseguiram de fato, aplicar alguma medida eficaz de proteção. Em João 

Pessoa, no início do mês de fevereiro, 30 refugiados venezuelanos – entre adultos e crianças – 

foram encontrados em uma das periferias da capital, acometidos de doenças e desnutridos.  

Saídos de um país no qual não confiavam mais na proteção, depararam-se com 

o descaso e a fome, negaram-se a ser atendidos e mesmo já dentro do centro hospitalar, 

tentaram sair. A reação adversa a ajuda ora oferecida pelo poder público, deriva da negativa 

anterior de direitos. Como acreditar em um poder público que anteriormente havia lhes 

abandonado à margem da sociedade a qual deveriam integrá-los.  

A estrutura social moldada para repelir e afastar quem tenha comportamento 

distinto do que se espera da maioria, influi de maneira direta na exclusão e afastamento de 

pessoas que se encontrem em especial situação de vulnerabilidade, eis que são tidos como 

“estranhos” ao padrão de determinada localidade.  

Contudo, a interiorização é falha, não apenas pelo abandono estatal após a 

troca de estados, mas por fatores que o setor público sequer tenta atenuar: o desconhecimento 

da língua portuguesa repele pedidos de ajuda e a mais simples comunicação entre os 

refugiados e as pessoas dos grandes centros urbanos, as vestimentas pouco usuais no território 

brasileiro, a aparência física servem como indicadores da diferença cultural e da 

nacionalidade. 

 Apesar então, de teoricamente, os refugiados interiorizados serem dotados de 

direitos sociais, como moradia, alimentação e a possibilidade de uma inserção no mercado de 

trabalho, essa proteção não é praticamente aplicada, e assim, dispõe BOBBIO (2004):  

 

Mas uma coisa é proclamar esse direito, outra é desfrutá-

lo efetivamente, A linguagem dos direitos tem 
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indubitavelmente uma grande função prática, que é 

emprestar uma força particular às reinvindicações dos 

movimentos que demandam para si e para outros a 

satisfação de novos carecimentos materiais e morais; mas 

ela se torna enganadora se obscurecer ou ocultar a 

diferença entre o direito reivindicado e o direito 

reconhecido e protegido. Não se poderia explicar a 

contradição entre a literatura que faz a apologia da era 

dos direitos e aquela que denuncia a massa dos “sem-

direitos”. (BOBBIO, 2004, p. 9)  

 

A massa dos “sem direitos”, in casu, são os refugiados, que muito embora no 

plano teórico possuam direitos, no plano prático são esquecidos e marginalizados, as 

tentativas falhas de garantir-lhes direitos básicos sociais de segunda geração como moradia e 

alimentação não consegue alcançar seu fim, as reinvindicações sócias não chegam a eles e o 

Estado permanece omisso até que provocado por algum órgão internacional, vez que a 

população civil adapta-se com mais rapidez à marginalização e esquecimento dos refugiados.  

 

 

6. A PROTEÇÃO INTERNACIONAL CONFERIDA AOS REFUGIADOS E O 

MÉTODO NACIONAL DE APLICAÇÃO PROTETIVA  

O direito internacional é um todo harmônico, universal e indivisível, pois 

baseia-se na necessidade de proteção à todos os indivíduos, independente de nacionalidade, 

religião ou condição territorial em que esteja inserido, contudo, pode-se dizer que esse direito, 

possui três vertentes de proteção: o direito internacional dos direitos humanos (DIDH), o 

direito internacional humanitário (DIH) e o direito internacional dos refugiados (DIR), mas 

todos dispostos para a proteção dos indivíduos, em especial, os que se encontrem em situação 

de vulnerabilidade. Assim, tem-se o que se diz em RAMOS (2019):  

 

Já o Direito Internacional dos Direitos Humanos possui 

características singulares: 1) trata de direitos de todos, 

não importando a nacionalidade, credo, opção política, 

entre outras singularidades; 2) os Estados assumem 
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deveres em prol dos indivíduos, sem a lógica da 

reciprocidade dos tratados tradicionais; 3) os indivíduos 

têm acesso a instâncias de supervisão e controle das 

obrigações dos Estados, sendo criado um conjunto de 

sofisticados processos internacionais de direitos humanos. 

(RAMOS, 2019, p. 27-28). 

  

Ao assumir deveres em prol dos indivíduos em um contexto não mais nacional, 

mas internacional, os Estados assumem um compromisso que ultrapassa a jurisdição de suas 

fronteiras, contudo, traz um reflexo direto dentro dela.  

Internalizar a norma internacional, fazendo com que esta passe a produzir seus 

efeitos legais e jurídicos no solo nacional vai além de uma ratificação em tratados, significa 

movimentar a máquina pública em todas as suas variadas vertentes para que cumpra com o 

compromisso assumido internacionalmente.  

Nesse sentido, o Brasil tenta com a aceitação facilitada da condição de 

refugiado e com a interiorização cumprir com os compromissos assumidos à nível 

internacional para a proteção dos refugiados, chegando, inclusive, a ser alvo de elogios pelos 

órgãos internacionais, como a própria ACNUR.  

Contudo, as tentativas de proteção mostram-se iniciadas, mas não finalizadas. 

O Brasil recebe, interioriza e esquece. Os refugiados têm se tornado alvo de mão de obra 

análoga à escravidão, abusos em suas mais diversas formas (patrimoniais, psicológicas e 

sexuais), e protegidos tão quanto a população brasileira em situação de rua, o é. Esquecidos e 

fragilizados à margem da própria sociedade que anteriormente lhe havia acolhido.  

É mera ilusão normativa que o país ratifique os tratados e convenções 

internacionais e não assuma os compromissos ali elencados, em um primeiro momento faz-se 

mister perceber que a ratificação dos tratados internacionais que versam sobre direitos 

humanos não é obrigatória, o país o faz se assim desejar, e após isso, incute perceber o que 

afirmam ACCIOLY, SILVA E CASELLA (2019): 

 

“Para a determinação do conteúdo e da possibilidade de 

criação de norma vinculante da conduta de sujeito de 

direito internacional será necessário considerar a 

intenção de vincular-se por aquela declaração, 
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permitindo caracterizá-la como compromisso jurídico”. 

(ACCIOLY, SILVA E CASSELA, 2019, p. 161) 

 

Há no plano da obrigatoriedade forte resistência, principalmente no que tange 

ao reconhecimento da competência dos órgãos de fiscalização e controle, assim, os países 

ratificam os tratados, mas negam-se a serem fiscalizados quanto a forma de aplicação, nesse 

sentido, RAMOS (2019) alega que: 

 

“Por sua vez, a existência desses tribunais internacionais 

é de extrema valia para eliminarmos o que já chamei de 

“truque de ilusionista” dos Estados no plano 

internacional: eles assumem obrigações internacionais, as 

descumprem com desfaçatez, mas alegam que as estão 

cumprindo, de acordo com sua própria interpretação. O 

judex in causa sua típico do Direito Internacional – o 

Estado é o produtor, destinatário e intérprete de suas 

normas – contribuía para isso. Porém, com o 

reconhecimento da jurisdição de tantos órgãos 

internacionais, o Brasil demonstrou para a comunidade 

internacional que não mais deseja ser “ilusionista”, o que 

nos fortalece e nos diferencia de outros países”. (RAMOS, 

2019, p. 389-390).  

 

De fato, o Brasil havia dado passos significativos ante a comunidade 

internacional e no que tange à proteção dos refugiados, revogou o Estatuto do Refugiado, 

elaborado na época do regime ditatorial e promulgou a Lei de Migração (Lei 13. 445/17), de 

acordo com tratados internacionais, porém, ainda há a resistência no sentido interpretativo.  

A competência dos órgãos de fiscalização é reconhecida, os tratados 

ratificados, mas não são interpretados conforme o sentimento internacional de proteção, mas 

sim, de acordo com o entendimento nacional, o que, em suma, retira e suprime os direitos 

elencados nos tratados, representando grave lesão aos indivíduos em vulnerabilidade, aos 

quais se destinariam a proteção, e assim, diz RAMOS (2019), que: 
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“Esse caminho “nacionalista” nega a universalidade dos 

direitos humanos e transforma os tratados e a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos em peças de retórica, 

pois permite que cada país interprete o que é “tortura”, 

“intimidade”, “devido processo legal” e outros comandos 

abertos dos textos de direitos humanos, gerando riscos de 

abuso e relativismo puro e simples. No caso brasileiro, 

esse caminho nacionalista é, além disso, um “beco sem 

saída”, pois o Brasil já reconheceu a jurisdição da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e outros órgãos com 

poder de editar decisões vinculantes ao Estado”. 

(RAMOS, 2019, p. 390-391).  

 

Dessa forma, o direito dos refugiados não se exaure na Constituição 

Federal/88, mas se complementa com os tratados e normas internacionais que versem sobre o 

assunto, bem como, devem seguir a interpretação internacional destes, para não recair na 

ineficácia ou até mesmo inexistência da proteção.  

 

 

7. CONCLUSÃO  

Ante tudo o que fora exposto é possível perceber que a proteção internacional 

aos refugiados, tenta projetar-se na norma nacional, mas devido a fatores político-jurídicos, 

como a maneira nacional de interpretá-los, não consegue efetivar-se da maneira esperada pelo 

sistema internacional.  

Ademais, fatores como a estruturação da sociedade, também se mostram graves 

expoentes de exclusão e marginalização dos refugiados, eis que são comparados e 

confundidos com àquela parte da população que já vive à margem da sociedade e da proteção 

estatal, e ante o atual nível de vulnerabilidade no qual se encontram assim permanecem, por 

falta de conhecimento de direitos e da predisposição da estruturação urbanística que afasta e 

reprime, mas não acolhe.  

Ainda, muito embora tenha se mostrado propenso à mudanças para acolher e 

interiorizar os refugiados, o Brasil ainda encontra-se longe de ofertar a esses indivíduos uma 
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proteção digna, eis que a xenofobia institucional, corroborada pela midiatização que fortalece 

a estigmatização dessas pessoas ainda é presença constante, desde o acolhimento à 

interiorização.  

Excluídos por suas evidentes diferenças, os refugiados são postos naquela 

porção da sociedade que não possui direitos básicos como a dignidade garantidos, a começar 

pela negativa de direito à moradia, que por si só, já aduz a negativa de diversos outros direitos 

de segunda geração que decorrem dela, saneamento básico, acesso à saúde, educação e 

segurança são negados e retirados a partir do momento que sequer possuem onde dormir.  

Dessa forma, os planos teórico e prático do direito não se conectam, tampouco 

se complementam, mas se distanciam. Enquanto a proteção internacional tenta inserir-se no 

país, para positivar esses direitos, o direito nacional enfrenta suas próprias frustrações 

práticas. É inegável que não há condições estruturais para efetivar o que pede o sistema 

internacional.  

O direito à cidade dos refugiados figura flagelado, gasto e inalcançável, 

enquanto o poder público não se mostrar mais enérgico nas medidas que deve tomar, 

principalmente na inserção dessas pessoas no mercado de trabalho de maneira digna, elas 

tendem a voltar-se para as áreas periféricas das cidades, confundindo-se com a população já 

marginalizada e sendo com ela, criminalizada, passando assim a viver no limbo da sociedade, 

onde não se há direito, nem deveres, nem Estado. Há apenas a sensação de que em algum 

lugar há tudo isso, mas que eles não podem alcançar.  
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RESUMO:  

Esse estudo reorganiza os principais programas de pesquisa da Criminologia (etiológica, 

crítica e pós-crítica) usando um método próprio de reconstrução das ideias que compõe o 

modo de produção do conhecimento de cada autores e paradigma selecionado. Como 

resultado desse método, os programas de pesquisa desse estudo expõem o seu conteúdo 

intelectual utilizando a mesma gramática epistemológica balizada pelas categorias ontológica, 

metodológica, axiológica, teórica, prática e contextual das ideias, o que facilita em seguida a 

intercomunicação na busca de uma Criminologia da complexidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Criminologia da complexidade. Criminologia crítica. Criminologia 

pós-crítica. Criminologia etiológica. Programas Científicos de Pesquisa. 

 

ABSTRACT:  

This study reorganizes the main research programs in Criminology (etiological, critical and 

post-critical) using a method of reconstructing the ideas that make up the way of producing 

the knowledge of each author and selected paradigm. As a result of this method, the research 

programs of this study expose its intellectual content using the same epistemological grammar 

marked by the ontological, methodological, axiological, theoretical, practical and contextual 

categories of ideas, which then facilitates intercommunication in the search for a Criminology 

complexity. 

KEYWORDS: Criminology of complexity. Critical criminology. Post-critical criminology. 

Etiological criminology. Scientific Research Programs. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O objetivo desse estudo apresentar algumas reflexões acerca da possibilidade 

de integração dos principais metaprogramas de pesquisa da Criminologia (pós-crítico, 

etiológico e crítico) realizando um diálogo construtivo entre essas unidades epistemológicas 

usando como espaço de conversação a teoria da complexidade. 

Na concepção do mestre-filósofo Morin:   

 

Uma sociedade é produzida pelas interações entre 

indivíduos, mas essas interações produzem um todo 

organizado que retro atua sobre os indivíduos, para os 

coproduzir em sua qualidade de indivíduos humanos, o 

que eles não seriam se não dispusessem da educação, da 

linguagem e da cultura. Assim, para se conhecer e se 

transformar, o ser humano depende da variedade de 

condições que a realidade lhe oferece e do estoque de 

ideias existentes para que faça, de maneira autônoma, as 

suas escolhas (ESTRADA, 2009, p. 89).  

 

 

Na obra intitulada “O método” (volume 1: A natureza da natureza) Morin 

(1987 [?], p. 15) advertiu que:  

 

O grande corte entre as ciências da natureza e as ciências 

do homem oculta, simultaneamente, a realidade física das 

segundas e a realidade social das primeiras. Esbarramos 

com a onipotência de um princípio de disjunção: este 

condena as ciências humanas à inconsistência extrafísica, 

e condena as ciências naturais à inconsciência da sua 

realidade social.  

 

 

 

 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

113 
 

Como resposta à disjunção do conhecimento, Morin (1987, p. 15) propôs que:  

 

Toda a realidade antropossocial depende, de certo modo 

(qual?), da ciência física, mas toda a ciência física 

depende, de certo modo (qual?), da realidade 

antropossocial. A partir daqui, descobrimos que a 

implicação mútua entre estes termos se anela numa 

relação circular que devemos elucidar: Física > Biologia 

> Antropossociologia.  

 

Reforçando o seu ponto de vista, Morin (1987, p. 16) declarou que:  

 

A constituição duma relação, precisamente onde havia 

uma disjunção, levanta um problema duplamente 

insondável: o da origem e da natureza do princípio que 

nos obriga a isolar e a separar para conhecer; o da 

possibilidade dum outro princípio capaz de ligar 

novamente o isolado e o separado.  

 

Na busca do ideal da complexidade, o método proposto por Edgar Morin 

(1987, p. 23) considera que tudo é solidário, portanto, “o que importa procurar não é suprimir 

as distinções e oposições, mas derrubar a ditadura da simplificação disjuntiva e redutora”).  

Morin destacou que o pesquisador deve evitar algumas práticas conservadoras 

do conhecimento, como por exemplo: 1- idealizar (crer que a realidade pode reabsorver-se na 

ideia, que só o inteligível é real); 2 - racionalizar (querer encerrar a realidade na ordem e na 

coerência dum sistema, proibi-la de transbordar para fora do sistema, precisar de justificar a 

existência do mundo conferindo-lhe um certificado de racionalidade); e 3- normalizar, isto é, 

eliminar o estranho, o irredutível, o mistério (MORIN, 1987, p. 25). 

Nesse modelo epistemológico, é preciso romper com a simplificação do 

conhecimento, o que implica ao mesmo tempo rejeitar “toda a teoria unitária, toda a síntese 

totalizadora, todo o sistema racionalizador/ordenador” (MORIN, 1987, p. 25).  
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É necessário acabar com a fechadura do conhecimento programático e 

construir “ciclos virtuosos, que se tornem reflexivos e geradores de um pensamento 

complexo” (MORIN, 1987, p. 22). Portanto, mais do que propor um novo sistema, Morin 

defendeu a necessidade de um novo olhar sobre as regras científicas ou programas já 

existentes, ou seja, “não basta apenas aprender, e não apenas reaprender; não é apenas 

desaprender, mas sim reorganizar o nosso sistema mental para reaprender a aprender 

(MORIN, 1987, p.24).  

No processo de abertura do conhecimento as interações com outros programas 

de pesquisa:  

1. Supõem elementos, seres ou objetos materiais, que podem encontrar-se.  

2. Supõem condições de encontro, ou seja, agitação, turbulência, fluxos contrários, etc. 

3. Obedecem a determinações/imposições que dependem da natureza dos elementos, objetos 

ou seres que se encontram.  

4. Tornam-se, em certas condições, inter-relações (associações, ligações, combinações, 

comunicação, etc.), ou seja, dão origem a fenómenos de organização (MORIN, 1987, p.53).  

 

Novas organizações do saber dependem diretamente de interações e para que 

ocorram com sucesso é preciso que haja encontros e instabilidades através da agitação e 

turbulência das ideias. A ligação de saberes diferentes e até antagônicos do ponto de vista 

programático deve seguir a dialógica.  

Nas palavras do filósofo Morin (1987, p. 79): 

 

Digo dialógico, não para afastar a ideia de dialética, mas 

para fazê-lo derivar da dialética. A dialética da ordem e 

da desordem situa-se ao nível dos fenómenos; a ideia de 

dialógico situa-se ao nível do princípio e, como ouso 

adiantar, ao nível do paradigma.  Assim, a ordem e a 

desordem, sob determinado ângulo, são, não só distintas, 

mas também totalmente opostas; sob outro ângulo, apesar 

das distinções e oposições, estas duas noções são uma.  
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Aplicando a dialética da complementaridade do conhecimento, Morin (1987, p. 

21) recomendou a seguinte estratégia: 

 

[Com] a associação das duas proposições reconhecidas 

como verdadeiras, uma e outra isoladamente, mas que 

mal entram em contato se negam uma à outra, abrir a 

possibilidade de conceber estas duas verdades como as 

duas faces duma verdade complexa; [o objetivo aqui] é 

revelar a realidade principal, que consiste na relação de 

interdependência entre noções que a disjunção isola ou 

opõe; consiste, portanto, em abrir a porta à investigação 

desta relação.  

 

Fazendo parte da dialogicidade, o “anel tetralógico” elaborado por Morin 

significa que: 

As interações são inconcebíveis sem desordem, isto é, sem 

desigualdades, turbulências, agitações, etc., que os 

encontros provocam. Significa que a ordem e a 

organização são inconcebíveis sem interações. Nenhum 

corpo, nenhum objeto, pode ser concebido fora das 

interações que o constituíram e das interações nas quais 

participa necessariamente”. O anel tetralógico significa 

que quanto mais a ordem e a organização se desenvolvem, 

mais se tornam complexas, mais toleram, utilizam e 

necessitam até da desordem (MORIN, 1987, p. 58).  

 

Resumindo: 

O anel tetralógico significa que não podemos isolar ou 

hipostasiar nenhum destes termos. Cada um adquire 

sentido na sua relação com os outros. Temos de concebê-

los em conjunto, ou seja, como termos simultaneamente 

complementares, concorrentes e antagónicos (MORIN, 

1987, p.58).  
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O método proposto por Morin (1987, p.79) considera que a extrema 

complexidade da desordem conteria a ordem; e a extrema complexidade da ordem, ao mesmo 

tempo, hospedaria a desordem. Ou seja: 

 

A relação entre ordem e desordem necessita de noções 

mediadoras; vemos aparecerem e imporem-se três noções 

indispensáveis ao estabelecimento da relação 

ordem/desordem:  

1-A ideia crucial de interação, verdadeiro nó górdio de 

acaso e de necessidade, visto que uma interação aleatória 

desencadeia, em dadas condições, efeitos necessários 

(como o encontro no mesmo milionésimo de milionésimo 

de segundo de três núcleos de hélio que constituem um 

núcleo de carbono);  

2- A ideia de transformação, nomeadamente as 

transformações de elementos dispersivos num todo 

organizado e, inversamente, dum todo organizado em 

elementos dispersivos;  

3- A ideia-chave de organização.  

 

Na base de suas reflexões, Morin (1987, p. 97) considerou que:  

 

A vida é um sistema de sistemas, não só porque o 

organismo é um sistema de órgãos, que são sistemas de 

moléculas, que são sistemas de átomos, mas também 

porque o ser vivo é um sistema individual que participa 

dum sistema de reprodução, porque um e outro 

participam dum ecossistema, o qual participa da biosfera. 

E o que temos de compreender são os caracteres da 

unidade complexa: um sistema é uma unidade global, não 

elementar, visto que é constituído por partes diversas 

inter-relacionadas.  
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2. MÉTODO DE TRABALHO 

A composição dos programas de pesquisa desse estudo utiliza seis categorias 

epistemológicas: ontologia, metodologia, axiologia, teoria, práxis e contexto histórico-social. 

Essas categorias transformam a publicação do autor na forma de um programa procedimental 

de pesquisa acompanhando um raciocínio categorial e lógico constituindo o modo de 

produção do conhecimento de cada pesquisador (MONTARROYOS, 2017). A ontologia do 

programa de pesquisa declara a tese fundamental da investigação que não é refutada pelo 

pesquisador visto que representa a base genética do sistema. Inclui principalmente a 

identidade cientifica do plano de trabalho, os objetivos e os objetos de estudo da investigação. 

A metodologia estabelece os métodos e as técnicas que possibilitarão a coleta de dados, 

fazendo necessariamente a ligação da ontologia com a realidade social do objeto de estudo. A 

axiologia, na sequência, projeta valores, ideologias e preferências que o pesquisador utiliza no 

recorte intelectual da realidade. A teoria ou uma série delas interpreta ou explica os dados 

coletados, destacando-se a linguagem transcendental ou abstrata do conhecimento. Cada 

teoria elencada pelo pesquisador define o grau de abstração das ideias associadas aos dados 

empíricos. Em seguida, a práxis do programa de pesquisa delimita problemas e soluções, 

apresentando modelos que recomendam estratégias de transformação da realidade. Por último, 

o contexto descreve o tempo e o espaço onde circulam manifesta principalmente o objeto de 

estudo da investigação.  

 

 

3. CRIMINOLOGIA PÓS-CRÍTICA 

Nessa modalidade epistemológica, a Criminologia solicita a ajuda de outros 

olhares na produção do conhecimento, reconhecendo a importância da arte, religião, mídia, 

cultura, opinião popular, e das narrativas e percepções dos sujeitos envolvidos pelo mesmo 

sistema de justiça criminal.  

A Criminologia pós-crítica procura conhecer a variabilidade ou diversidade do 

crime visando avaliar o impacto do pluralismo no funcionamento e legitimidade das 

instituições criminais. A esse respeito, Salo de Carvalho (2010, p. 22) considerou que “o hiato 

existente entre o universo jurídico e as expectativas da sociedade, sobretudo das pessoas 

envolvidas nos conflitos judicializados, é potencializado pela construção despótica, 

fragmentária e fictícia do processo. O caso em julgamento, portanto, muitas vezes é 

totalmente outro daquele que foi experimentado/vivenciado pelos sujeitos concretos”.   
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Contribui na pesquisa a abordagem cultural considerando o crime um produto 

hermenêutico, fenomenológico e dialético, cuja expressividade se manifesta através das 

narrativas, das vivências e do conhecimento tácito dos sujeitos. Segundo Michel Polany o 

conhecimento tácito é um tipo de saber obtido intuitivamente e vivencialmente pela pessoa ao 

longo de sua vida. Nessa perspectiva filosófica, a Criminologia pós-crítica propõe que cada 

indivíduo é um criminologista, espontaneamente, pois acumula conhecimento tácito, ou seja, 

vivencial e intuitivo sobre a realidade do crime e da justiça criminal.  

Atribui-se também ao filósofo Polany a definição pioneira do termo pós-

crítico. Em seus diversos escritos, Polany descreveu a filosofia pós-crítica usando quatro 

graus de produção do conhecimento.  

O primeiro grau utiliza método acrítico que identifica as coisas de forma não 

verbalizada, intuitiva e especulativa. O raciocínio irracional que se desenvolve com esse 

método não presta conta ao senso crítico da razão. É um método que permanece útil enquanto 

o seu conhecimento trouxer resultados esperados e atender basicamente à fé do sujeito.  

 

É óbvio que nada semelhante pode ocorrer ao nível pré-

articulado. Apenas pela ação posso testar a espécie de 

mapa mental que possuo de um local familiar, ou seja, 

usando-o como guia. Se me perder, posso corrigir as 

minhas ideias. Não há outra maneira de melhorar o 

conhecimento não articulado. Num dado momento apenas 

posso ver uma coisa de cada vez, e se duvido do que vejo, 

tudo que posso fazer é olhar uma outra vez e talvez ver 

agora as coisas de maneira diferente. A inteligência não 

articulada pode apenas apalpar o seu caminho 

mergulhando de uma visão das coisas para outra. O 

conhecimento adquirido e preservado desse modo pode 

por isso ser chamado acrítico. Pistas (ou indícios) e 

ferramentas são coisas usadas como tal, e não observadas 

por si próprias. Funcionam como extensões do nosso 

equipamento corporal, o que envolve uma certa mudança 

do nosso próprio ser. Nessa medida os atos de 

compreensão são não só irreversíveis, como também não-
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críticos. Porque não podemos possuir uma estrutura ou 

quadro de referência fixo, dentro da qual a sua 

reconfiguração possa ser testada de forma crítica 

(POLANYI, “Ciência, fé e sociedade”).  

 

O segundo grau utiliza o método pré-crítico que se localiza entre os métodos 

acrítico e crítico. Seu diferencial é a boa vontade em obter validez científica; e nesse sentido, 

autoriza o pesquisador a desenvolver meios de ligação entre a vidência intuitiva e imaginativa 

e a evidência dos fatos, geralmente disponibilizando: hipóteses de trabalho, analogias, 

metáforas, mapas mentais, alegorias, conjecturas e imaginações diversas.  

O terceiro grau utiliza o método crítico, e diferentemente dos anteriores, é 

totalmente racional, objetivista, priorizando assim o conhecimento explícito, extrovertido, 

demonstrativo, exato e impessoal.   

 

A dúvida cartesiana e o empirismo de Locke tornaram-se 

as duas alavancas poderosas da liberação subsequente da 

autoridade estabelecida. Essas filosofias e as de seus 

discípulos pretendiam demonstrar que a verdade poderia 

ser estabelecida e que uma doutrina rica e satisfatória do 

universo poderia ser construída apenas sobre os 

fundamentos da razão crítica. Proposições auto evidentes 

ou o testemunho dos sentidos, ou a combinação de ambos, 

seria suficiente. [...] Pensadores como Wells e John 

Dewey, e toda a geração cujas mentes refletem, continuam 

a professar essa convicção até os dias de hoje, como até 

mesmo os empiristas mais extremos que professam a 

filosofia do positivismo lógico. Todos eles estão 

convencidos de que nossos principais problemas ainda 

decorrem de não termos conseguido se livrar de nossas 

crenças tradicionais e continuam a basear suas 

esperanças em aplicações subsequentes do método do 

ceticismo radical e do empirismo (POLANYI, “Ciência, fé 

e sociedade”). 
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O quarto grau utiliza o método pós-crítico com o objetivo de produzir 

conhecimento adaptado, sentimentalizado, humanizado, contextualizado e vivenciado pela 

subjetividade; ainda assim dentro de uma tradição, ou sistema, teoria, ou conhecimento 

explícito, etc. É claramente um método anarquista que evita a estagnação do saber crítico e 

promove um teste de qualidade na Ciência, reorganizando e desacomodando as estruturas e 

tradições através da percepção detalhista de cada sujeito.  

O método pós-crítico depende da percepção ou vivência sobre algo dado a 

prioristicamente, que será reestruturado, reorganizado, relido, e rearranjado pelo sujeito. 

Como exemplo, quando surge uma crise entre o ideal e o real, um disparate entre o “mapa” e 

a minha localização, um descompasso entre o “manual” e a minha situação na sociedade, 

surgirá uma epistemologia individualista onde cada sujeito ou grupo de pessoas 

ideologicamente semelhantes aplicarão o seu modo de saber pensar, de saber fazer, de saber 

ser e de saber conviver, personalizando a utilidade do conhecimento disponível.   

No conhecimento pós-crítico desenvolve-se uma crítica pessoal sobre o 

conhecimento que foi obtido por outras pessoas anteriormente através da crítica impessoal. 

Desse modo, o conhecimento pós-crítico realiza uma crítica sobre a crítica.  

O método pós-crítico é imediatamente necessário quando o conhecimento 

explícito dos manuais, “mapas” e modelos são impertinentes ou inoportunos para a situação 

em que se encontra o sujeito. Nesse caso, o sujeito tem um modo próprio de pensar e de 

resolver as situações ordinárias e extraordinárias. Portanto, o método pós-crítico é 

fundamentalmente dirigido pela vivência do indivíduo.  

Confirmando esse diagnóstico, Polanyi apresentou o seguinte exemplo na obra 

“Ciência, fé e sociedade”: 

A vantagem de um mapa é óbvia, tanto pela informação 

que transmite, como por uma razão ainda mais 

importante: é muito mais fácil seguir um itinerário com 

um mapa do que sem um mapa. Mas há também um novo 

risco envolvido ao viajar por um mapa: o mapa pode estar 

errado. É aqui que entra a reflexão crítica. O risco 

peculiar que corremos ao confiar em qualquer 

conhecimento explícito combina-se com a oportunidade 

peculiar que oferece de refletir criticamente sobre ele 

próprio. Podemos verificar a informação de um mapa, por 
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exemplo, lendo-o num local que possamos examinar 

diretamente e comparar o mapa com os marcos à nossa 

frente. Esse exame crítico do mapa é possível por duas 

razões. Primeiro, porque um mapa é algo que nos é 

externo e não qualquer coisa que executamos ou a que 

damos forma; e, segundo, porque mesmo que seja um 

mero objeto externo, ainda assim pode-nos falar. Diz-nos 

algo a que podemos prestar atenção. E fá-lo; quer 

tenhamos elaborado nós próprios o mapa, quer o 

tenhamos comprado numa loja. Mas é o primeiro caso que 

de momento nos interessa, em especial quando o mapa é 

de fato uma afirmação de nós próprios. Ao ler tal 

afirmação estamos a rever para nós mesmo algo que já 

antes tínhamos expresso, de modo que agora podemos 

atender criticamente. Um processo crítico deste tipo pode 

continuar por horas, e até por semanas ou meses. Posso 

percorrer o manuscrito de um livro completo e examinar o 

mesmo texto, frase por frase, um qualquer número de 

vezes. 

 

Na metodologia pós-crítica o pesquisador aplica o método etnográfico 

pretendendo sistematizar o conhecimento plural do cotidiano que depois deverá ser 

confrontado com o Direito Penal visando estrategicamente avaliar e melhorar a capacidade de 

resiliência das instituições criminais sem perder de vista o direito individual, a dignidade da 

pessoa e da sociedade humana. O americano Ferrel, por exemplo, que marca o avanço dos 

estudos culturais na Criminologia contemporânea aplicou a técnica etnográfica pelo viés 

anarquista e mostrou na década de 1990 que: 

 

A tensão entre as práticas de grafitagem como expressão 

cultural de determinadas tribos urbanas e o seu confronto 

com campanhas contrárias serviu ao pesquisador como 

estudo de caso sobre temas como poder, autoridade e 

resistência, subordinação e insubordinação, abrindo 
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espaço para possibilidades teóricas e metodológicas que 

intitulou na época, criminologia anarquista (CARVALHO, 

2020, p. 36). 

 

A etnografia criminal do especialista Ferrel foi “inspirado fortemente em 

Kropotkin”, através do qual fez uma análise do crime e da criminalidade “informada pela 

perspectiva anarquista de ruptura com a autoridade – sobretudo com a incrustação da 

autoridade nas relações humanas – e com os sistemas hierárquicos de dominação, o que 

permitiu abertura de inimagináveis focos de investigação criminológica” (CARVALHO, 

2020, p. 36).  

Reforçando a metodologia pós-crítica, Salo de Carvalho (2010, p. 27) afirmou 

que é “imprescindível a abertura da dogmática, iniciando-se pela aproximação com a 

realidade da vida, pois a peculiaridades das circunstâncias em casos envolvendo drogas, 

violência de gênero, meio ambiente, sistema financeiro, crimes patrimoniais, p. ex., exigem 

sofisticação das estruturas do direito e do processo penal, sem que isto represente ruptura com 

o sistema de garantias”.  

Contribui também na pesquisa pós-crítica a metodologia pós-moderna que 

prioriza o microssocial, o particular, o artesanal, o regional, para depois alcançar aspectos 

macrossociais e sistêmicos.  

A Criminologia pós-moderna desenvolve dois pilares: 1- o reconhecimento do 

fim das grandes narrativas e 2 - a impossibilidade de aceitação de qualquer tipo de verdade 

universal” (CARVALHO, 2010, p. 31).  

Como resultado prático, “o pensamento pós-moderno permite [...] 

problematizar idealismos presentes em algumas vertentes das criminologias críticas - 

tendências que romantizam o autor de atos delitivos ao incorporarem determinismo 

econômicos”. Aprofundando esse último aspecto, Salo de Carvalho ressaltou que “é 

importante pontuar as tendências metafísicas em todos os campos de construção do 

pensamento criminológico, inclusive nas correntes críticas” (CARVALHO, 2010, p. 32). 

Desenvolve-se na pesquisa pós-crítica o anarquismo metodológico e teórico, 

que deve “problematizar de forma qualificada o estudo das distintas formas de manifestação 

do crime, nas sociedades complexas, indicando a impossibilidade de um modelo teórico 

universal que [equivocadamente] forneça respostas adequadas” (CARVALHO, 2010, p. 26). 

Dessa forma, “o estudo do Direito Penal, do processo penal e da criminologia a partir de casos 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

123 
 

específicos, com possibilidade de experimentação (por mais infiel que possa ser o relato), 

permitiria a aproximação dos operadores com a vida concreta e a compreensão dos ricos e 

plurais elementos da sua cultura” (CARVALHO, 2010, p. 23).  

Enfatiza o ilustre autor que é “inconcebível na complexidade da vida 

contemporânea, ensinar e aprender Direito Penal e processo penal sem análise dos problemas 

específicos que envolvem as distintas condutas que conformam o universo da ilicitude” 

(CARVALHO, 2010, p. 27).  

O abolicionismo penal é bem-vindo nesse programa de pesquisa como utopia 

orientadora. Embora seja difícil a plenitude desse paradigma na prática forense, os 

argumentos abolicionistas “são extremamente úteis para a avaliação fenomenológica da 

ineficácia, dos custos e da violência que o sistema penal reproduz” (CARVALHO, 2010, p. 

146).  

Porém, o abolicionismo penal se esbarra em limites constitucionais, como a 

Constituição de 1988, que ao estatuir os direitos e garantias fundamentais, “define o modelo 

de persecução criminal dos fatos puníveis, e inclusive prevê na enumeração das sanções, a 

pena privativa de liberdade e regime fechado” (CARVALHO, 2010, p. 146).  

Também a Constituição de 1988 em diversos incisos do artigo 5º indica meios 

penais que deverão minimizar o sofrimento imposto pelo Estado ao condenado, respeitando os 

princípios de humanidade, de individualização da pena e de respeito à integridade física e 

moral do condenado. 

Mas o dispositivo mais exemplar de configuração 

constitucional da política penalógica de redução dos 

danos é encontrada na alínea “e” o inciso XLVII. Ao 

determinar vedações a algumas espécies de pena (morte, 

prisão perpétua, trabalhos forçados e banimento - a 

Constituição estabelece na referida alínea o princípio da 

proibição do excesso punitivo ao negar em qualquer 

hipótese a aplicação e execução de penas cruéis 

(CARVALHO, 2010, p. 148).  

 

Apesar das restrições constitucionais: 
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O abolicionismo penal abre espaço para no campo da 

política criminal e da atuação cotidiana dos atores do 

Direito Penal elaboração de práticas voltadas à redução 

dos danos causados pelas violências do sistema penal. 

Neste quadro, a utopia orientadora vislumbrada por 

Baratta adquire importância ímpar (CARVALHO, 2010, 

p. 146).  

 

A axiologia da Criminologia pós-crítica ressalta a importância da 

complexidade do saber. Afirmando esse valor científico, a Criminologia pós-crítica focaliza o 

pluralismo dos eventos ilícitos dentro de um mesmo padrão ou tipo penal:  

 

[...] pois as, violência de gênero, meio ambiente, sistema 

financeiro, crimes patrimoniais, etc., exigem sofisticação 

das estruturas do direito e do processo penal, sem que isto 

represente ruptura com o sistema de garantias. Problemas 

de fundo como a medicalização do Direito Penal das 

drogas, o sexismo na abordagem das questões de gênero, 

o impacto socioeconômico nos crimes patrimoniais, a 

escassa vulnerabilidade nos crimes societários, a 

ausência de consciência ambiental nos ilícitos contra a 

natureza, não podem restar alheios de especificações nas 

teorias penais e processuais penais (CARVALHO, 2010, p. 

27).  

 

A teoria complexificadora da Criminologia pós-crítica rejeita a uniformidade 

da questão criminal que se manifesta nas soluções políticas e dogmáticas do Direito Penal. 

Como diferencial procura “estudar o crime e o funcionamento do sistema da justiça penal, 

conectando-se à dogmática penal, com a finalidade de possibilitar chaves de interpretação das 

variáveis inerentes a cada espécie de conflito” (CARVALHO, 2010, p. 27). 

A teoria desse programa de pesquisa informa também que as diversas ciências 

criminológicas ficaram atreladas à dogmática, fazendo a interdisciplinaridade ser uma ilusão 

de ótica, pois no final da investigação predomina a vontade do sistema jurídico penal 
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maximalista, autoritário, excludente, violento e desumano. Por extensão, a Criminologia 

positivista se torna uma sucursal do Direito Penal, uma ciência auxiliar, que serve apenas para 

compreender a lógica de punição dos códigos estatais.  

Refutando a simplificação do Direito Penal, a teoria complexificadora da 

Criminologia pós-crítica destaca que existe uma “fixação da resposta penal na univocidade da 

sanção carcerária, independente da diversidade do ato praticado” (CARVALHO, 2010, p. 33). 

Em outra situação, essa mesma teoria crítica procura rejeitar o modo como é 

ensinada a disciplina Criminologia nas Faculdades, visto que:  

 

Os estudos realizados sobre o ensino do direito têm 

demonstrado à exaustão, a inominável defasagem em 

termos pedagógicos e a profunda distância entre o saber 

jurídico e a realidade social. No entanto, se é dado 

irrefutável que a formação do jurista está dissociada das 

demandas sociais contemporâneas, é fundamental dizer 

que este mesmo modelo está desconectado da própria 

realidade legislativa, que lhe é referente e lhe dá 

sustentação (CARVALHO, 2010, p. 18).  

 

A praticologia do programa de pesquisa pós-crítico apresenta uma 

problematização e recomenda diretrizes que podem modificar a realidade social. Na prática, 

devem ser investigados empiricamente os fatores de risco, a vulnerabilidade individual e 

social ao delito, e os danos proporcionados através da atuação das agências punitivas 

(CARVALHO, 2010, p. 27).  

Em sua agenda de trabalho, a pesquisa pós-crítica estabelece várias tarefas 

relevantes: 

1-Inventar espaços de integração de saberes críticos (CARVALHO, 2010, p. 53). 

2-Realizar diagnósticos que possam desnudar a vontade do sistema inerente aos projetos 

políticos e científicos modernos (CARVALHO, 2010, p. 55). 

3-Usar a arte como instrumento não racional do saber (teatro, cinema, artes plásticas) e 

perguntar qual tem sido a forma de representação do controle social punitivista e dos atores 

que nele operam? Em segundo lugar perguntar como a representação artística sobre as 
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agências de punitividade e os seus operadores correspondem à autoimagem cultivada no 

sistema e na justiça criminal (CARVALHO, 2010, p. 66).  

4- Investigar o grau de risco de ressurgimento da prática inquisitorial no sistema 

democrático. Nessa direção, entende-se que: 

 

A opção de identificar os níveis de atuação dos sistemas 

em inquisitorialidade de alta ou de baixa intensidade 

possibilitaria desnudar suas reais formas de manifestação 

e de otimizar ações neutralizadoras de redução dos danos 

potenciais aos direitos fundamentais. Desde esta 

perspectiva, seria possível compreender o garantismo 

penal como discurso e como prática voltada para a 

instrumentalização do controle e a limitação dos poderes 

punitivos (CARVALHO, 2010, p. 90). 

 

5- Defender a racionalização e o minimalismo do poder punitivo. Nesse sentido, Salo de 

Carvalho (2010, p. 110) afirmou que: 

 

Se a regra da programação penal e a violação aos direitos 

fundamentais, o que tornaria legítima a intervenção penal punitiva? A 

resposta necessariamente deve se iniciar com o reconhecimento de 

que o grau mínimo de legitimidade da ingerência penal é adquirido 

através do absoluto respeito às regras do jogo democrático, ou seja, 

com a radical observância das garantias penais e processuais penais. 

 

6- Desenvolver estratégias políticas de ação forense visando à redução de danos causados 

pelas violências dos poderes (CARVALHO, 2010, p. 131). 

7- Direcionar esforços para minimizar os riscos gerados pelos aparatos punitivos, desnudar 

a retórica penal (discursos declarados e não cumpridos) e retomar a natureza política da 

pena. Desse modo, distante de qualquer idealização, a pena é recolocada no campo político 

da manifestação do poder (CARVALHO, 2010, p. 132). 

8- Neutralizar ao máximo possível os efeitos da prisionalização e vulnerabilidade do 

indivíduo submetido ao sistema executivo. Tais premissas como pondera Zaffaroni, seriam 
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orientadoras de práticas sem pretensões impossíveis ou utópicas (CARVALHO, 2010, p. 

153).  

9- Buscar apoio na chamada criminologia cultural, “pois como fenômeno da cultura 

punitivista contemporânea, as formas, as imagens, a representação e a significação social da 

punição ingressam no universo de análise da Criminologia cultural” (CARVALHO, 2010, p. 

42).  

 

Configura-se como criminologia, estética de análise de ícones e 

símbolos culturais mercantilizados pelos meios formais e informais de 

comunicação. Por esse motivo, representações televisivas, 

cinematográficas, artes plásticas, teatro, expressões e estilos 

musicais, campanhas publicitárias, websites, vídeo games, moda 

urbana e práticas desportivas e de entretenimento, sejam 

transgressivas ou conformistas, apresentam-se como potenciais 

objetos de pesquisa que falam sobre o sujeito contemporâneo. 

 

10- Assumir a virtude de não ser a Criminologia uma ciência preocupada por temas e 

problemas criminológicos distintos ou simplesmente sugerir interpretações e revisões sobre 

temas tradicionais. Dentre os problemas emergentes desta Criminologia sem compromisso 

epistemológico estaria o de mapear a multiplicidade dos campos de investigação com intuito 

de compreender os diversos olhares científicos, penais e políticos sobre a questão criminal. O 

levantamento permite identificar as inúmeras chaves de leitura propostas e em segundo 

momento, de forma experimental, propor aproximações, sugerir diálogos, testar colagens, 

inverter premissas lógicas, e redefinir perspectivas (CARVALHO, 2010, p. 44). 

11- Finalmente, harmonizar as especificidades culturais e os saberes locais de maneira que 

antes de tudo as distintas perspectivas possam dialogar com reciprocidade (CARVALHO, 

2010, p. 45). 

 

A Criminologia pós-crítica propõe alternativas que não só minimizariam os 

impactos do direito e do processo penal sobre a dignidade e a psicologia das vítimas, 

suspeitos, acusados e condenados, mas também racionalizariam a necessidade do Direito 

Penal como estratégia de última aplicação institucional, quando enfim outros ramos do 

Direito não se mostrassem condizentes com os delitos de maior gravidade.  
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[...] em razão de o poder penal tender sempre a um 

excesso - seja no plano da elaboração (legislativo), da 

aplicação (judiciário) ou da execução (executivo) das leis 

- sua utilização deveria ocorrer apenas em última 

instância (ultima ratio nas situações de maior gravidade 

aos principais interesses sociais (CARVALHO, 2010, p. 

xxi).  

 

Na contextualização histórica do programa de pesquisa pós-crítico Salo de 

Carvalho observou que a primeira ferida narcísica na Criminologia etiológica foi causada pela 

Criminologia crítica americana ao denunciar que os mitos da igualdade e da eficiência do 

Direito Penal não são efetivados, pois há uma seletividade ideológica nos processos punitivos 

e na atuação das agências policiais, repressivas e investigativas. Pelo olhar da Criminologia 

crítica ficou evidente que a “impunidade é a regra” (CARVALHO, 2010, p. 93). A segunda 

ferida narcísica na História da Criminologia tradicional seria a Modernidade líquida ou pós-

modernidade, com a multiplicações dos riscos ambientais e sociais, que exigem naturalmente 

um novo paradigma sobre a realidade, não mais baseado: 

 

Na pretensão e na soberba exageradas pela crença 

romântica de que o Direito Penal pode salvaguardar a 

Humanidade de sua destruição sem ter clareza dos seus 

próprios limites que não aparecem quando a própria 

dogmática manifesta o delírio de grandeza messiânica de 

responsabilizar-se pela proteção dos valores mais 

importantes à Humanidade, chegando ao ponto de 

assumir o encargo de garantidor do futuro da civilização 

através da tutela penal das gerações futuras [...] 

(CARVALHO, 2010, p. 109).  

 

Segundo Salo de Carvalho, os problemas que modelam a contextualização da 

pesquisa são: 

a) O hipercarceramento, ou inchaço da população carcerária nos presídios. 
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b) A hipercriminalização, ou penalização excessiva de condutas desviantes; ou 

então, a banalização do Direito Penal.  

c) As irregularidades dos atos de poder do Estado, ou seja, o exercício abusivo da 

violência das agências penais. 

d) O inquisitorialismo, ou prática medieval, gótica, autoritária, que pode ressurgir 

no estado democrático de direito. 

e) A cultura punitivista, ou culto à doutrina do maximalismo penal. 

f) E os danos institucionais, ou violação dos direitos humanos da parte do Estado. 

 

Como alternativa, a Criminologia pós-crítica propõe: 

a) Reduzir a dor e o sofrimento das pessoas no terreno da legalidade e das instituições 

punitivas. 

b) Desenvolver meios humanos e democráticos de aplicação das penas. 

c) Frear a fúria do Estado que afeta a vítima e o autor do delito. 

d) Proteger direitos humanos fundamentais. 

e) Não banalizar a relação e contato físico do indivíduo com o Direito Penal e com o 

sistema carcerário. 

f) Integrar a dogmática penal com a Criminologia e a política criminal. 

g) Desenvolver uma Criminologia vigilante dos direitos humanos. 

h) Além disso, interagir construtivamente com a Criminologia crítica, especialmente em 

sua abordagem cultural direcionada aos temas da política criminal e da cultura 

punitiva em geral.  

 

 

4. CRIMINOLOGIA CRÍTICA 

Em contraposição à abordagem etiológica, Baratta (2002, p. 159) considerou 

que:  

Quando falamos de ‘Criminologia crítica’ [...], colocamos 

o trabalho [...] de uma teoria materialista, ou seja, 

econômico-política, do desvio, dos comportamentos 

socialmente negativos e da criminalização; um trabalho 

que leva em conta instrumentos conceituais e hipóteses 

elaboradas no âmbito do marxismo.  
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A Criminologia crítica investiga os processos de representação ou de percepção 

sobre o fenômeno criminoso e as instituições repressivas, rejeitando qualquer explicação 

etiológica ou causalista sobre o criminoso e a delinquência. 

Trata-se de uma Criminologia institucionalista, entendendo que o crime é um 

constructo social, cultural, ou estrutural, quer dizer, não é um dado ontológico natural ou 

médico, mas produto de uma representação da estrutura social ou contexto em que vive o 

delinquente que é percebido pelos outros como desviante.  

Na abordagem da Criminologia crítica, “[...] a criminalidade não é uma 

qualidade ontológica, mas um status social atribuído através de processos (informais e 

formais) de definição e mecanismos (formais e informais) de reação” (BARATTA, 2002, p. 

118).  

A ontologia desse programa de pesquisa estuda o cotidiano e a cultura da 

criminalidade e da violência, contando com a ajuda fundamental da Sociologia e da 

Antropologia cultural. Por esse viés programático, estupro, homicídio, pedofilia, por exemplo, 

revelariam não a maldade da pessoa enquanto indivíduo isolado, mas do sistema econômico, 

social, político e cultural incorporado pelo indivíduo; transformando assim o criminoso em 

vítima do sistema. 

Em outras palavras:  

 

Para a Criminologia crítica o sistema positivo e a prática 

oficial são, antes de tudo, o objeto de seu saber. [Essa 

Criminologia deve] examinar de forma científica a gênese 

do sistema, sua estrutura, seus mecanismos de seleção, as 

funções que realmente exerce, seus custos econômicos e 

sociais e avaliar, sem preconceitos, o tipo de resposta que 

está em condições de dar, e que efetivamente dá, aos 

problemas sociais reais (BARATTA, 2002, p. 215). 

 

A Criminologia crítica é uma ciência processualista, quer dizer, investiga a 

ocorrência da criminalidade levando em consideração o contexto social capitalista, bem como 

o processo institucional de criminalização, ou de rotulação da pessoa como tipo penal 

criminoso.  

Na abordagem marxista proposta por Baratta (2002, p. 163): 
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A crítica da ideologia do direito privado consiste, pois, em 

reconstruir a unidade dos dois momentos, desmascarando 

a relação desigual sob a forma jurídica do contrato entre 

iguais, mostrando como o direito igual transforma-se no 

direito desigual. Este é o primeiro aspecto da crítica 

marxista do direito: o aspecto relativo ao contrato. Sob o 

segundo aspecto, aquele relativo à distribuição, a 

desigualdade substancial é vista como o acesso desigual 

aos meios de satisfação das necessidades. Na sociedade 

capitalista, o princípio da distribuição deriva, 

imediatamente, da lei do valor que preside à troca entre 

força de trabalho e salário. Também deste segundo ponto 

de vista, a igualdade formal dos sujeitos de direito se 

revela como veículo e legitimação de desigualdade 

substancial. 

 

A metodologia do programa de pesquisa da Criminologia crítico-marxista 

utiliza o método dialético, produzindo publicações que mostram que o ideal da igualdade 

penal é dissonante com a realidade.  

Na pesquisa empírica, é realizado trabalho de campo, pesquisa de opinião, 

análise do discurso e dos dados estatísticos dentro de uma abordagem interdisciplinar da 

sociologia criminal ligada com outras áreas do conhecimento.  

Além da dialética são utilizados os métodos de abordagem conhecidos como: 

etnometodologia; interacionismo simbólico; e estruturalismo.  

No interacionismo simbólico, a descrição dos comportamentos em relação a 

certas normas não se efetua de maneira automática, pois se trata de uma operação intelectual 

problematizadora que inclui a interdependência de indivíduos e instituições. O interacionismo 

simbólico e social investiga a qualidade das vivências, a circulação dos discursos, a 

linguagem cotidiana e a cultura, buscando conhecer as percepções e classificações que 

incidem na identificação dos desvios e crimes na sociedade.  

A etnometodologia é uma técnica da Antropologia que descreve os 

acontecimentos e as vivências de cada grupo sem perder de vista a totalidade do sistema 

social (BARATTA, 2002, p. 87).  
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Finalmente, o estruturalismo parte da concepção de que as estruturas são 

entidades reais na sociedade e funcionam com o objetivo de controlar o comportamento dos 

indivíduos. Segundo Marx, a estrutura do capitalismo é desumana, e incentiva a relação de 

exploração do Homem pelo Homem.  

Em suma: Baratta reforçou a importância do interacionismo e da 

etnometodologia a fim de conhecer os comportamentos mais simples até alcançar construções 

mais complexas que dizem respeito à totalidade social.  

Segundo a explicação do autor: 

 

Os desvios sucessivos à reação social (compreendida num 

primeiro momento através da incriminação e da pena 

aplicada pelas instituições) são fundamentalmente 

determinados pelos efeitos psicológicos que tal reação 

produz no indivíduo objeto da mesma; o comportamento 

desviante (e o papel social correspondente) sucessivo à 

reação torna-se um meio de defesa e de ataque ou de 

adaptação em relação aos problemas manifestos e ocultos, 

criados pela reação social ao primeiro desvio (BARATTA, 

2002, p. 90).  

 

O método de trabalho da Criminologia crítica na versão do autor Baratta inclui 

uma axiologia embasada no abolicionismo penal. Há um esforço crítico nesse tipo de 

abordagem em acelerar o processo de descriminalização e consequentemente em promover a 

extinção do sistema carcerário e do Direito Penal. “De todas as formas, a ideia reguladora de 

uma política criminal alternativa implica a superação do sistema penal” (BARATTA, 2002, p. 

222).  

Citando o filósofo Radbruch, Baratta (2002, p. 222) destacou a esse respeito 

que “a melhor reforma do Direito Penal não consiste em sua substituição por um Direito Penal 

melhor, mas sua substituição por uma coisa melhor que o direito”. Entretanto, além da 

concepção marxista, existe no interior da Criminologia crítica a abordagem liberal, que 

admite a necessidade de recompor a ordem penal por meio de novas práticas eficientes e 

minimalistas.  
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Para a Criminologia liberal, são necessários novos estímulos sociais e estatais 

para que o sujeito se afaste da atividade criminosa. Nessa direção, o sistema prisional deve ser 

revigorado, recebendo maior grau de racionalidade e eficiência. Segundo os criminalistas 

liberais: “as normas e os valores sociais que os indivíduos transgridem ou dos quais se 

desviam são universalmente compartilhados, válidos a nível intersubjetivo, racionais, e 

presentes em todos os indivíduos, imutáveis etc. (BARATTA, 2002, p. 87).  

Baratta (2002, p. 152) afirmou que a Criminologia liberal trata a criminalidade:  

 

Como um fenômeno social a-histórico, portanto, em linha 

de princípio, ineliminável. Mas se a criminalidade é um 

fenômeno social ineliminável, o são, também, as suas 

causas. A luta contra a criminalidade, por isso, não pode 

mais significar a luta contra as causas da criminalidade, 

mas somente para tornar efetivas as medidas de controle 

social como único meio para reduzir a amplitude da 

criminalidade.  

 

Na base do programa de pesquisa da criminologia crítica organizado pelo 

especialista Baratta encontram-se duas teorias: a do materialismo-histórico marxista; e a do 

labeling approach.  

A Criminologia crítica desse mesmo autor pretende construir: 

 

Uma teoria materialista (econômico-política) do desvio, 

dos comportamentos socialmente negativos e da 

criminalização, e elaborar as linhas de uma política 

criminal alternativa, de uma política das classes 

subalternas no setor do desvio: estas são as principais 

tarefas que incumbem aos representantes da Criminologia 

crítica, que partem de um enfoque materialista e estão 

convencidos de que só uma análise radical dos 

mecanismos e das funções reais do sistema penal, na 

sociedade tardo-capitalista, pode permitir uma estratégia 

autônoma e alternativa no setor do controle social do 
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desvio, ou seja, uma “política criminal” das classes 

atualmente subordinadas (BARATTA, 2002, p. 197). 

 

A teoria marxista enfatiza que: 

 

Na atual fase de desenvolvimento da sociedade 

capitalista, o interesse das classes subalternas é o ponto 

de vista a partir do qual se coloca uma teoria social 

comprometida não na conservação, mas na transformação 

positiva, ou seja, emancipadora, da realidade social. O 

interesse das classes subalternas e a força que elas são 

capazes de desenvolver são, de fato, o momento dinâmico 

material do movimento da realidade. Uma teoria da 

sociedade dialeticamente comprometida no sentido 

supradito, é uma teoria materialista (isto é, econômico-

política) da realidade que encontra as suas premissas em 

particular, ainda que não exclusivamente, na obra de 

Marx e no materialismo histórico que dela parte 

(BARATTA, 2002, p. 158). 

 

Aplicando a sua teoria crítico-marxista, Baratta (2002, p. 166) considerou que: 

 

O aprofundamento da relação entre Direito Penal e 

desigualdade conduz, em certo sentido, a inverter os 

termos em que esta relação aparece na superfície do 

fenômeno descrito. Ou seja: não só as normas do Direito 

Penal se formam e se aplicam seletivamente, refletindo as 

relações de desigualdade existentes, mas o Direito Penal 

exerce, também, uma função ativa, de reprodução e de 

produção, com respeito às relações de desigualdade.  

 

Baratta reconheceu que a abordagem liberal do labeling approach lançou luz 

sobre o fato de que o poder de criminalização e o exercício desse poder estão estreitamente 
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ligados à estratificação e à estrutura competitiva da sociedade pluralista (BARATTA, 2002, p. 

112).  

De acordo com Juarez Cirino dos Santos, no prefácio da obra do autor Baratta 

(2002, p. 11):  

 

A análise do labeling approach constitui um momento de 

grande lucidez do texto: a criminalidade não seria um 

dado ontológico pré-constituído, mas realidade social 

construída pelo sistema de justiça criminal através de 

definições e da reação social; o criminoso não seria um 

indivíduo ontologicamente diferente, mas um status social 

atribuído a certos sujeitos selecionados pelo sistema penal 

(Prefácio, 2002, p. 11).  

 

Na perspectiva do labeling approach, Goffman afirmou que o estigma é um 

“rótulo social negativo” que surge no cotidiano a fim de proteger os tipos ideais de pessoas e 

comportamentos.  

Na América dos anos de 1960, Goffman (2004, p. 109) percebeu que:    

 

[...] há só um tipo de homem que não tem nada do que se 

envergonhar: um homem jovem, casado, pai de família, 

branco, urbano, do Norte, heterossexual, protestante, de 

educação universitária, bem empregado, de bom aspecto, 

bom peso, boa altura e com um sucesso recente nos 

esportes. Todo homem americano tende a encarar o 

mundo sob essa perspectiva, constituindo-se isso, num 

certo sentido, em que se pode falar de um sistema de 

valores comuns na América. Qualquer homem que não 

consegue preencher um desses requisitos ver-se-á, 

provavelmente - pelo menos em alguns momentos - como 

indigno, incompleto e inferior; em alguns momentos, 

provavelmente; ele se encobrirá e em outros é possível 

que perceba que está sendo apologético e agressivo 
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quanto a aspectos conhecidos de si próprio que sabe 

serem, provavelmente, considerados indesejáveis. Os 

valores de identidade gerais de uma sociedade podem não 

estar firmemente estabelecidos em lugar algum, e ainda 

assim podem projetar algo sobre os encontros que se 

produzem em todo lugar na vida quotidiana.  

 

A estigmatização desenvolve práticas violentas de rotulação e de julgamento 

sobre a vítima que resultam em traumas, antipatias, recalques, medos, agressividade, etc., 

fazendo com que as relações microssociais se tornem ainda mais conflituosas e imprevisíveis 

no cotidiano.  

No processo social de rotulação:   

 

[...] acreditamos que alguém com um estigma não seja 

completamente humano. Com base nisso, fazemos vários 

tipos de discriminações, através das quais efetivamente, e 

muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida: 

Construímos uma teoria do estigma; uma ideologia para 

explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que ela 

representa, racionalizando algumas vezes uma 

animosidade baseada em outras diferenças, tais como as 

de classe social. utilizamos termos específicos de estigma 

como aleijado, bastardo, retardado, em nosso discurso 

diário como fonte de metáfora e representação, de 

maneira característica, sem pensar no seu significado 

original (GOFFMAN, 2004, p. 8). 

 

Ao praticar a estigmatização, o cidadão conservador defende no dia a dia o 

interesse do padrão a todo custo e de forma alienada acaba esquecendo que ele próprio pode 

possuir defeitos ou desvios sociais.  

Curiosamente, a maioria das pessoas não consegue ser fiel ao padrão ideal 

colocado pela sociedade; e procurando evitar os infortúnios de sua “deficiência” na 

comunidade, muitas pessoas escondem as suas falhas ou defeitos físicos e diferenças 
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perseguindo outros indivíduos que apresentem outros defeitos físicos ou comportamentais, 

como forma de desviar a atenção sobre o seu problema particular que também chama a 

atenção pela discrepância em relação ao tipo ideal de beleza ou atitude dominante.  

A vítima da estigmatização manifesta diversas respostas comportamentais: de 

um lado, a agressividade contra a sociedade; de outro lado, a passividade ou aceitação do 

estigma; e no meio desses extremos, pode apresentar inúmeras reações intermediárias, 

disfarçadas entre o ódio e resignação social.  

Segundo Goffman, o estigma destrói a saúde mental do eu, gerando pessoas 

emocionalmente desajustadas, inquietas, agressivas, violentas, ou acomodadas. Conforme 

descreveu o autor dessa teoria: 

 

Em vez de se retrair, o indivíduo estigmatizado pode 

tentar aproximar-se de contatos mistos com 

agressividade; mas isso pode provocar nos outros uma 

série de respostas desagradáveis. Pode-se acrescentar que 

a pessoa estigmatizada algumas vezes vacila entre o 

retraimento e a agressividade, correndo de um para a 

outra, tornando manifesta, assim, uma modalidade 

fundamental na qual a interação face-to-face pode tornar-

se muito violenta. O indivíduo estigmatizado pode, 

também, tentar corrigir a sua condição de maneira 

indireta, dedicando um grande esforço individual ao 

domínio de áreas de atividade consideradas, geralmente, 

como fechadas, por motivos físicos e circunstanciais, a 

pessoas com o seu defeito. Isso é ilustrado pelo aleijado 

que aprende ou reaprende a nadar, montar, jogar tênis ou 

pilotar aviões, ou pelo cego que se torna perito em 

esquiar ou em escalar montanhas. Finalmente, a pessoa 

com um atributo diferencial vergonhoso pode romper com 

aquilo que é chamado de realidade, e tentar 

obstinadamente empregar uma interpretação não 

convencional do caráter de sua identidade social 

(GOFFMAN, 2004, p. 18). 
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Na estigmatização, os conservadores se preocupam apenas com os papéis e as 

imagens coletivas e não propriamente com as pessoas reais, de carne e osso. Reforçando esse 

fato, Goffman (2004, p. 117) explicou que:  

 

O normal e o estigmatizado não são pessoas, e sim 

perspectivas que são geradas em situações sociais durante 

os contatos mistos, em virtude de normas não cumpridas 

que provavelmente atuam sobre o encontro. E já que 

aquilo que está envolvido são os papéis em interação e 

não os indivíduos concretos, não deveria causar surpresa 

o fato de que, em muitos casos, aquele que é estigmatizado 

num determinado aspecto exibe todos os preconceitos 

normais contra os que são estigmatizados em outro 

aspecto. 

 

A estigmatização dos indivíduos que pertence a determinados segmentos 

raciais, religiosos ou étnicos também serve para afastá-los da competição no mercado; além 

disso, é utilizada para desvalorizar aquelas pessoas que têm desfigurações físicas, causando 

restrição na escolha de parceiros.  

A recomendação política coerente com essa teoria é desmontar ou refazer os 

tipos ideais; educar as pessoas para aceitarem as falhas e diferenças humanas; e reforçar o 

pluralismo onde a diferença pessoal seja encarada como virtude da comunidade. É preciso 

também considerar que as normas sociais não mudam por decreto, mas através de uma nova 

cultura assimilada pacificamente.  

Em outra obra, intitulada “Manicômios, prisões e conventos”, Goffman (1974) 

descreveu a origem, o funcionamento e os resultados das instituições totais, que segundo ele, 

se caracterizam por cuidar da vida integral da pessoa por um determinado período de 

internação.  

Segundo Goffman, as instituições totais [que são totalitaristas devido ao 

excesso de totalidade institucional sobre a vida dos internos] exercem controle e planejamento 

através de uma elite do poder que controla a massa populacional dos internos.  
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O dia a dia nesse tipo de instituição será tão perverso que o próprio indivíduo 

deverá avaliar e julgar publicamente o desenvolvimento do seu próprio eu, reconhecendo 

objetivamente se o seu próprio comportamento evoluiu e se ele se tornou exemplar perante a 

vontade do sistema.  

No presídio, a vida privada do condenado desaparece, sendo modelada uma 

nova identidade pública do indivíduo. A regra é obedecer às autoridades oficiais da 

instituição. Todo mundo deve ser submisso, e quanto mais submisso, mais exemplar se torna 

o encarcerado.  

De acordo com a teoria do sociólogo Goffman, o eu fica desnudado; a 

anatomia do corpo do apenado é exposta; sua intimidade não existe mais. O prisioneiro toma 

banho, come, defeca, dorme, mas todos os internos têm conhecimento dessa rotina exposta 

coletivamente. Também as visitas de parentes são públicas e simultâneas. O tempo e o espaço 

da relação sexual são controlados pela instituição. O apenado perde conforto, autonomia, e 

liberdade de escolha.  

Portanto, no presídio o eu do condenado não é mais autônomo e sofre uma 

constante série de mortificações e mutilações. Goffman concluiu assim que o presídio existe 

para negar a existência da pessoa, massacrando o ego do condenado.  

Confirmando essa opinião, os egressos entrevistados na época pelo autor dessa 

teoria confessaram que o tempo da cadeia foi inútil. Eles afirmaram, ainda, que não ganharam 

nada de bom quando estavam no presídio. O egresso se sentia angustiado, sofria impotência 

perante o novo mundo que não o recebeu com satisfação e por esse motivo sentia-se alijado 

da Modernidade. A sua linguagem pessoal ficou também viciada ao ambiente do presídio. Seu 

modo de raciocinar e seus conhecimentos profissionais também não contribuíram na 

reinserção social visto que o preconceito impossibilita o renascimento social.  

Consequentemente, o ex-apenado ganha um novo rótulo: é uma criatura inútil, 

incapaz, derrotada, sem autoestima, sem controle do seu eu; enfim, é desatualizado e 

desqualificado para concorrer no mercado de trabalho e viver normalmente na sociedade 

moderna. 

O cárcere, segundo Baratta (2002, p. 167), em sua visão marxista: 

 

[...] representa, em suma, a ponta do iceberg que é o 

sistema penal burguês, o momento culminante de um 

processo de seleção que começa ainda antes da 
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intervenção do sistema penal, com a discriminação social 

e escolar, com a intervenção dos institutos de controle do 

desvio de menores, da assistência social etc. O cárcere 

representa, geralmente, a consolidação definitiva de uma 

carreira criminosa. O cárcere é um instrumento de 

formação de uma população criminosa. 

 

Completando sua argumentação, Baratta (2002, p. 198) ressaltou que: 

 

As estatísticas indicam que, nos países de capitalismo 

avançado, a grande maioria da população carcerária é de 

extração proletária, em particular, de setores do sub 

proletariado e, portanto, das zonas sociais já socialmente 

marginalizadas como exército de reserva pelo sistema de 

produção capitalista. [...] a mesma estatística mostra que 

mais de 80% dos delitos perseguidos nestes países são 

delitos contra a propriedade. Estes delitos constituem 

reações individuais e não políticas às contradições típicas 

do sistema de distribuição da riqueza e das gratificações 

sociais próprias da sociedade capitalista [...]. 

 

Na praticologia do programa de pesquisa da Criminologia crítica o problema 

fundamental é o mito da igualdade penal. As alternativas em relação a esse problema sugerem 

a descriminalização progressiva associada com a extinção gradual do cárcere.  

O mito da igualdade penal apresenta as seguintes características (BARATTA, 

2002, p. 90):  

a) O Direito Penal protege igualmente todos os cidadãos contra ofensas aos bens 

essenciais, nos quais estão igualmente interessados todos os cidadãos (conforme o 

princípio do interesse social e do delito natural). 

b) A lei penal é igual para todos, ou seja, todos os autores de comportamentos 

antissociais e violadores de normas penalmente sancionadas têm iguais chances 

de tornar-se sujeitos, e com as mesmas consequências, do processo de 

criminalização (conforme o princípio da igualdade).  
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Contraditando o mito da igualdade penal, a Criminologia crítico-marxista 

procura mostrar que:  

a) O Direito Penal não defende todos e somente os bens essenciais, nos quais estão 

igualmente interessados todos os cidadãos, e quando pune as ofensas aos bens 

essenciais o faz com intensidade desigual e de modo fragmentário. 

b) A lei penal não é igual para todos, e o status de criminoso é distribuído de modo 

desigual entre os indivíduos. 

c) O grau efetivo de tutela e a distribuição dó status de criminoso é independente da 

danosidade social das ações e da gravidade das infrações à lei, no sentido de que 

estas não constituem a variável principal da reação criminalizante e da sua 

intensidade.  

 

Nesse quadro, o uso alternativo do Direito Penal exige, na concepção do autor 

Baratta: 

Uma análise realista e radical das funções efetivamente 

exercidas pelo cárcere, isto é, uma análise do gênero 

daquela aqui sumariamente traçada, a consciência do 

fracasso histórico desta instituição para os fins de 

controle da criminalidade e de reinserção do desviante na 

sociedade, do influxo não só no processo de 

marginalização de indivíduos isolados, mas também no 

esmagamento de setores marginais da classe operária, 

não pode deixar de levar a uma consequência radical na 

individualização do objetivo final da estratégia 

alternativa: este objetivo é a abolição da instituição 

carcerária. A derrubada dos muros do cárcere tem para a 

nova Criminologia o mesmo significado programático que 

a derrubada dos muros do manicômio tem para a nova 

psiquiatria (BARATTA, 2002, p. 203). 

 

Baratta (2002, p. 202) propôs o “uso alternativo” do Direito Penal, sugerindo 

novas opções de controle social, não menos rigorosos, que podem se revelar, em muitos casos, 

até mais eficazes do que as regras tradicionais de combate à criminalidade.  
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A abolição do cárcere tem duas razões: 

1. Inutilidade do sistema prisional enquanto controlador da criminalidade e por seus 

claros efeitos de estigmatização e marginalização, após o desvio primário e a entrada 

do indivíduo em tal bastilha.  

2. E falha na reinserção do condenado em uma sociedade portadora da ideologia 

dominante, que se funda em estereótipos e conceitos formulados pelo senso comum, 

trazendo o jargão lei e ordem contra tudo e contra todos aqueles que não perfazem 

sua noção de igualdade, mitigada por uma consciência obscurecida a qualquer tipo 

de solidariedade.  

 

Além de defender a extinção do sistema punitivo penal, Baratta afirmou que é 

necessário mudar a mentalidade da opinião pública. O efeito da mídia e a imagem da 

criminalidade transmitida pelos veículos de comunicação provocariam, segundo o mesmo 

autor: 

Processos de indução de alarme social que, em certos 

momentos de crise do sistema de poder, são diretamente 

manipulados pelas forças políticas interessadas, no curso 

das assim chamadas campanhas de ‘lei e ordem’, mas 

que, mesmo independentemente destas campanhas, 

limitadas no tempo, desenvolvem uma ação permanente 

para a conservação do sistema de poder, obscurecendo a 

consciência de classe e produzindo a falsa representação 

de solidariedade que unifica todos os cidadãos na luta 

contra um ‘inimigo interno’ comum (BARATTA, 2002, p. 

204). 

 

Diante dessa realidade apontada pela Criminologia midiática, Baratta (2020, p. 

205) admitiu: 

Quão essencial é, para uma política criminal alternativa, 

a batalha cultural e ideológica para o desenvolvimento de 

uma consciência alternativa no campo do desvio e da 

criminalidade. Trata-se, também neste terreno como em 

tantos outros, de reverter as relações de hegemonia 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

143 
 

cultural, com um decidido trabalho de crítica ideológica, 

de produção científica, de informação. O resultado deve 

ser o de fornecer à política alternativa uma adequada 

base ideológica, sem a qual ela estará destinada a 

permanecer uma utopia de intelectuais iluministas. Para 

este fim é necessário promover sobre a questão criminal 

uma discussão de massa no seio da sociedade e da classe 

operária. 

 

Duas metas devem ser alcançadas pelo pesquisador:  

1. Mostrar a distribuição desigual das etiquetas ou tipos penais.  

2. E aprofundar o conflito existente na sociedade ao invés de contemplar o discurso 

ideal de harmonia. 

 

Na tentativa de minimizar o impacto do Direito Penal na sociedade, Baratta 

definiu a seguinte agenda de trabalho: 

1- Criminalizar e penalizar as condutas antissociais das classes dominantes.  

2- Penalizar condutas corruptas das classes políticas. 

3- Diversificar procedimentos punitivos.  

4- Desinstitucionalizar o sistema penal.  

5- E despenalizar condutas selecionadas para penalização. 

 

Em geral, a Criminologia crítica procura deixar claro que existe uma: 

 

[...] necessária distinção programática entre política 

penal e política criminal, entendendo-se a primeira como 

uma resposta à questão criminal circunscrita ao âmbito 

do exercício da função punitiva do Estado (lei penal e sua 

aplicação, execução da pena e das medidas de 

segurança), e entendendo-se a segunda, em sentido amplo, 

como política de transformação social e institucional. 

Uma política criminal alternativa é a que escolhe 

decididamente esta segunda estratégia, extraindo todas as 
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consequências da consciência, cada vez mais clara, dos 

limites do instrumento penal. Entre todos os instrumentos 

de política criminal o Direito Penal é, em última análise, 

o mais inadequado (BARATTA, 2002, p. 201). 

 

Por último, o programa de pesquisa da Criminologia crítica focaliza um 

contexto marcado pela estrutura socioeconômica desigual onde se desenvolve a problemática 

empírica e teórica da criminalidade.  

Baratta explicou que: 

 

Só descendo do nível fenomênico da superfície das 

relações sociais, ao nível da sua lógica material, é 

possível uma interpretação contextual e orgânica de 

ambos os aspectos da questão. Mas isto ultrapassa os 

limites das teorias de médio alcance, e implica um 

deslocamento do ponto de partida para a interpretação do 

fenômeno criminal, do próprio fenômeno para a estrutura 

social, historicamente determinada, em que aquele se 

insere (BARATTA, 2002, p. 99).  

 

Antecedendo o debate das medidas educativas e de reinserção social, a 

Criminologia crítica deve realizar um exame radical do sistema de valores e dos modelos de 

comportamento presentes na sociedade em que se pretende reinserir o preso. O exame 

sociológico deve levar à conclusão de que a verdadeira reeducação precisa começar pela 

sociedade, e não pelo condenado; ou seja, antes de pretender modificar a pessoa do criminoso 

é preciso transformar a estrutura capitalista da sociedade, que é criminógena, atacando-se, 

portanto, a raiz da exclusão.  

Fundamentando o seu ponto de vista revolucionário, Baratta fez a seguinte 

advertência:  

Nós sabemos que substituir o Direito Penal por qualquer 

coisa melhor somente poderá acontecer quando 

substituirmos a nossa sociedade por uma sociedade 

melhor, mas não devemos perder de vista que uma política 
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criminal alternativa e a luta ideológica e cultural que a 

acompanha devem desenvolver-se com vistas à transição 

para uma sociedade que não tenha necessidade do Direito 

Penal burguês, e devem realizar, no entanto, na fase de 

transição, todas as conquistas possíveis para a 

reapropriação, por parte da sociedade, de um poder 

alienado, para o desenvolvimento de formas alternativas 

de autogestão da sociedade, também no campo do 

controle do desvio (BARATTA, 2002, p. 207).  

 

 As características gerais da criminologia crítica são as seguintes (Open 

University: Introduction to critical criminology, 2019):  

1- A ação humana é voluntarística (em diferentes graus), ao invés de ser determinada 

(em algumas formulações, as ações são voluntárias em determinados contextos);  

2- A ordem social é pluralista ou conflituosa, ao invés de ser consensual.  

3- Algumas teorias críticas baseiam-se na análise marxista e partem da premissa de 

que políticas econômicas capitalistas reforçam a miséria;  

4- As estratégias de criminalização são estratégias de controle de classe, raça e gênero 

que são conscientemente usadas para despolitizar a resistência política e controlar 

economicamente bairros e grupos politicamente marginalizados;  

5- O pânico moral sobre o crime é manipulado pelos grupos dominantes com a 

função de desviar a atenção sobre os conflitos estruturais inerentes;  

6- As categorias jurídicas que afirmam ser neutras em termos de raça-gênero 

favorecem direta ou indiretamente os homens brancos;  

7- A agenda criminológica deve ser expandida para incluir os danos sociais ignorados 

ou subestimados no discurso dominante, envolvendo gênero, racialização, 

violência, pobreza, guerra, crimes dos poderosos, crime ambiental, crime de 

estado, violência pública e crimes contra a humanidade.  

 

Entende-se na Criminologia Marxista que os crimes cometidos pelo 

proletariado são delitos compreensíveis ou aceitáveis em alguns casos pois representam 

estratégias de sobrevivênca ou de resistência à dominação da classe dominante burguesa.  
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Estranhamente, uma característica essencial da Criminologia crítico-marxista é 

sua abordagem etiológica que descreve o Capitalismo como causa dos crimes tanto praticado 

pelos pobres necessitados como pelos ricos ambiciosos (AKERS & SELLERS, 2013).   

Os marxistas acreditam que “o Capitalismo torna os homens mais 

individualistas e mais propensos à prática do crime”. Os militantes avaliam que o Capitalismo 

é um “sistema virado para a obtenção do lucro e a competição, [é] propício ao exacerbamento 

do egoísmo, e [é] hostil ao florescimento dos sentimentos de altruísmo e solidariedade” 

(DIAS & ANDRADE,1997, p. 27).  

Infelizmente, a Criminologia Marxista aplicada nos países capitalistas não 

criticou a Criminologia Marxista em vigor na União Soviética, nos anos de 1970, na mesma 

época em que começou a fazer sucesso na América Latina. Se tivesse criticado provavelmente 

colocaria em xeque os seus dogmas, uma vez que os mesmos horrores cometidos no sistema 

da justiça criminal do capitalismo aconteciam no socialismo.  

De fato, nos países capitalistas, marxistas e simpatizantes ideológicos fizeram a 

Criminologia Crítica prosperar desde os anos de 1970; porém, nos países socialistas esse 

modo de produção do conhecimento desenvolveu uma trajetória intelectual oposta, ou seja, 

anticrítica.   

Sobre esse fato, Dias & Andrade (1997, p. 25) mostraram que na evolução da 

Criminologia soviética existem três períodos: 

1- Entre 1917-1930, houve um período de liberdade de investigação com espaço 

aberto aos não marxistas, florescendo diversos pontos de vista, 

interdisciplinaridade e posicionamentos críticos em relação às experiências 

científicas dos países capitalistas, além de surgirem vários Institutos de pesquisa 

criminal. 

2- Entre 1930-1956, época do estalinismo, houve um silenciamento quase total da 

Criminologia. As ciências criminais viveram num período de monarquia do direito 

criminal, como instrumento de terror ao serviço de eliminação dos inimigos de 

classe, da industrialização e da coletivização. A Criminologia assumiu feição 

lombrosiana e logo depois foi perdendo seu caráter sociológico para ser uma área 

presa ao Direito Criminal.  

3- A partir de 1956, depois um Congresso do Partido Comunista, ressurgiu a 

Criminologia como ciência fundamental na elaboração de políticas criminais, e 

nesse sentido foram escutadas as vozes oficiais e as reclamações dos juristas; 
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foram pesquisadas as causas do crime e o problema da reincidência; e foram 

propostas novas medidas preventivas. Emergiu uma Criminologia utilitarista. 

Nessa nova fase houve reconhecimento de que os crimes que existiam no contexto 

socialista representavam resquícios do sistema capitalista: “a conclusão é, pois, a 

de que é fora de uma tal sociedade que se encontra a explicação. Fora de seu 

tempo, por um lado: do que se trata é resíduos, subsistentes na consciência dos 

cidadãos socialistas, do modelo de comportamento capitalista. Fora do seu 

espaço, por outro lado, como influência da propaganda (o imperialismo) dos 

países capitalistas, divulgando os seus falsos valores e contribuindo para a difícil 

erradicação dos resíduos capitalistas”. Diante dessa avaliação, resultou uma 

Criminologia etiológica, lombrosiana, biopositivista, propondo medidas 

preventivas, terapêuticas e penais que fossem eficazes para acabar com a 

influência do Capitalismo ainda residual na cultura soviética.  

 

A Criminologia Marxista a partir dos anos de 1970, na versão do italiano 

Baratta, foi progressivamente utilizada por pesquisadores ocidentais inconformados com o 

sistema dominante, sobretudo nos países latino-americanos. Impressionou a Criminologia 

desse autor pois além de criticar o Positivismo e o Liberalismo, criticou também o próprio 

Marxismo.  

Sobre a Criminologia Positivista, Baratta realizou os seguintes procedimentos 

críticos:  

Em primeiro lugar, abandonou o idealismo positivista da ordem e progresso; e 

introduziu o idealismo socialista defendo o ideal de uma sociedade pós-capitalista.  

De acordo com Baratta (2002, p. 207), a vitória do sistema socialista resultaria 

na superação do Direito Penal burguês; entretanto, advertiu que: 

 

[...] substituir o Direito Penal por qualquer coisa melhor somente 

poderá acontecer quando substituirmos a nossa sociedade por uma 

sociedade melhor, mas não devemos perder de vista que uma política 

criminal alternativa e a luta ideológica e cultural que a acompanha 

devem desenvolver-se com vistas à transição para uma sociedade que 

não tenha necessidade do Direito Penal burguês, e devem realizar, no 

entanto, na fase de transição, todas as conquistas possíveis para a 
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reapropriação, por parte da sociedade, de um poder alienado, para o 

desenvolvimento de formas alternativas de autogestão da sociedade, 

também no campo do desvio. 

 

O idealismo de esquerda do autor postulou que: 

 

Em uma sociedade livre e igualitária; e é longo o 

desenvolvimento que leva a ela; não só se substitui uma 

gestão autoritária por uma gestão social do controle do 

desvio, mas é o próprio conceito de desvio que perde, 

progressivamente, a sua conotação estigmatizante, e 

recupera funções e significados mais diferenciados e não 

exclusivamente negativos (BARATTA, 2002, p. 207). 

 

No idealismo de esquerda do autor: 

 

A sociedade igualitária é aquela que deixa o máximo de 

liberdade à expressão do diverso, porque a diversidade é 

precisamente o que é garantido pela igualdade, isto é, a 

expressão mais ampla da individualidade de cada homem, 

portanto, que consente a maior contribuição criativa e 

crítica de cada homem à edificação e à riqueza comum de 

uma sociedade de  “livres produtores”, na qual os homens 

nã0 são disciplinados como portadores de papéis, mas 

respeitados como portadores de capacidades e de 

necessidades positivas. [...] Marx expressou a definitiva 

superação do direito desigual, em uma sociedade de 

iguais, em uma fórmula que queremos relembrar aqui: 

“de cada um segundo as suas capacidades, a cada um 

segundo as suas necessidades” (BARATTA, 2002, p. 208). 

 

Em segundo lugar, Baratta foi radicalmente contra o procedimento etiológico-

positivista, mas não deixou de usar a etiologia marxista considerando o Capitalismo como 
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causa distante dos crimes; enquanto as causas próximas seriam geralmente os estigmas e a 

distribuição desigual do poder criminal, político e econômico na sociedade.   

Em terceiro lugar, Baratta rejeitou o estereótipo de que os desviantes e 

criminosos seriam criaturas anormais e antissociais. Entretanto, produziu outra imagem, 

romântica na visão dos adversários, a do criminoso portador de um germe social 

revolucionário que o militante de esquerda poderia cultivar, nesse caso, desalienando a sua 

rotulação penal a partir de um intenso trabalho de crítica racional sobre o sistema ideológico-

criminal e a estrutura capitalista.  

Em outro momento Baratta fez novas adaptações críticas em cima do 

Liberalismo.  

Em primeiro lugar, reconheceu que a Criminologia Liberal fez revolução 

teórica no século XVIII, contrapondo-se ao Positivismo e autoritarismo, e depois a partir de 

1930 fez outra revolução teórica com a Escola de Chicago. 

Segundo palavras do próprio autor (BARATTA, 2020, p. 153): 

 

A ideologia substitutiva construída pelas teorias liberais 

contemporâneas da criminalidade é uma ideologia 

complexa, que supera os pressupostos éticos e metafísicos 

que ainda se aninham na ideologia penal da defesa social 

(princípio do bem e do mal, princípio de culpabilidade 

etc.) para pôr o controle social do desvio na típica 

plataforma tecnocrática, reformista e eficientista que 

caracteriza a mediação política das contradições sociais 

nos sistemas de máxima concentração capitalista. 

 

Apesar desse reconhecimento histórico, Baratta enfatizou que a Criminologia 

Liberal não é capaz de iluminar a raiz da criminalidade. Em sua avaliação ideológica, as 

teorias liberais apresentam por natureza uma crítica rasante sobre a realidade capitalista.   

Em segundo lugar, Baratta fez um processo de releitura materialista do legado 

liberal. Nesse sentido, observou as situações conflitivas do cotidiano e o processo de 

criminalização como duas consequências das relações sociais inerentes ao modo de produção 

capitalista.   
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Em terceiro lugar, Baratta inferiorizou a Criminologia Liberal, rotulando-a de 

ciência idealista, visto que ela acredita no ideal de uma sociedade justa, fraterna, democrática, 

humana e equilibrada, mantendo as desigualdades econômicas.  

Em quarto lugar, Baratta exaltou os instrumentos conceituais e hipóteses 

teóricas de Marx & Engels. Entretanto, ressaltou que a utilização do marxismo deve ser feita 

de maneira livre do dogmatismo. Para ele, o marxismo é um edifício teórico aberto, e que 

como qualquer outro, pode e deve ser continuamente controlado mediante a experiência e o 

confronto crítico; e sem preconceitos com os argumentos e os resultados provenientes de 

outros enfoques teóricos.  

Em quinto lugar, Baratta afirmou que não basta só criticar a realidade; é 

preciso operacionalizar mudanças culturais, ficando evidente assim o realismo de esquerda da 

Criminologia.  

No nível descritivo, Baratta reconheceu que existem muitos resultados 

significativos no âmbito da sociologia liberal contemporânea. Entretanto, por meio do 

marxismo cultural, diferentemente, a análise criminológica será impelida a um nível mais 

profundo de reflexão com o objetivo de compreender a função histórica do sistema penal.  

A intenção da Criminologia marxista é superar o nível da visibilidade 

sociológica da desigualdade (a esfera da distribuição dos bens positivos ou negativos), para 

segundo palavras do próprio autor, penetrar na lógica objetiva da desigualdade entre classes 

que reside invisivelmente na estrutura das relações sociais de produção. Portanto, a 

Criminologia deve ser descritiva, reflexiva e propositiva [mas será também etiológica, 

embora esse detalhe fique mascarado pelo autor e pelos adeptos da Criminologia Marxista!]. 

Em sexto lugar, Baratta desenvolveu o realismo de esquerda, apontando 

estratégias pedagógicas; propondo meios alternativos à política institucional dominante; e 

incentivando a opinião pública a rever os estereótipos criminais, além das definições, teorias e 

práticas penais correntes na sociedade contemporânea.  

Semelhantemente ao que pensam os marxistas gramscianos, considerou o 

criminalista Baratta que a opinião pública é vulnerável à ideologia burguesa, experimentando 

vícios e valores alienantes que legitimam o sistema penal, e perpetuam no dia a dia o mito da 

igualdade penal e da defesa social.  

Segundo Baratta, é na opinião pública que se desenvolvem processos de 

projeção da culpa e do mal e também se realizam as funções simbólicas da pena, analisadas 

pelas teorias psicanalíticas da sociedade punitiva. Nessa perspectiva, a intenção é reverter as 
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relações de hegemonia cultural através da crítica ideológica, envolvendo racionalidade teórica 

e educação libertadora.  

O resultado da pesquisa crítica deve produzir uma política alternativa de 

solução de conflitos, confrontando a dogmática penal vigente. Nesse processo, é necessário 

promover um debate libertador em massa, especialmente com a participação da classe 

operária (BARATTA, p. 204, 205). 

 

 

5. CRIMINOLOGIA POSITIVISTA 

Dias & Andrade (1997, p. 165) lembraram que as teorias bioantropológicas 

identificam biotipos de pessoas intrinsicamente predispostas ao crime. Na Criminologia 

etiológica a explicação da tendência natural depende exclusivamente de variáveis congênitas 

inalteráveis, onde o delinquente é diferente da pessoa “normal”.  

Juarez Cirino dos Santos (s.d., p. 8) considerou na mesma direção que “o 

discurso etiológico é a marca da Criminologia positivista, que trabalha com um método 

causal-determinista fundado na pergunta: por que certas pessoas cometem crimes?”.  

Baratta (2002, p. 43) concordaria com esse quadro dizendo que “[...] a tarefa da 

Criminologia etiológica é reduzida à explicação causal do comportamento criminoso, baseada 

na dupla hipótese do caráter complementar determinado do comportamento criminoso, e da 

diferença fundamental entre indivíduos criminosos e não criminosos”.  

Buscar fatos científicos que podem explicar a criminalidade tem sido e 

continua sendo uma vertente dominante na criminologia acadêmica. O positivismo nesse 

quadro epistemológico não se preocupa com o abstrato e improvável, mas sim com o tangível 

e quantificável. Através da aquisição de conhecimento objetivo, é assumido na pesquisa 

positivista que a maioria dos problemas sociais pode ser melhor compreendida e tratada. A 

principal característica da escola positiva é sua ênfase na aplicação dos métodos das ciências 

naturais ao estudo do comportamento humano (Open University: Introduction to critical 

criminology, 2019) 

As atividades científicas do positivismo seguem no sentido de estabelecer 

relações de causa e efeito e aumentar a capacidade de prever a criminalidade quando 

determinados fatores criminogênicos podem ser identificados (Open University: Introduction 

to critical criminology, 2019)  
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A metodologia da Criminologia etiológica recomenda os seguintes 

procedimentos (SANTOS, s.d., p.8-9): 

a) Assumir a teoria do consenso sobre valores e interesses como fundamento político da 

sociedade, o que permite definir o desvio como dissenso individual determinado por 

patologia ou subsocialização.  

b) Trabalhar com o conceito de determinação causal da conduta humana, que reduz o 

comportamento a mero sintoma revelador da natureza do sujeito, produzido por causas 

internas desconhecidas e não controladas pelo autor, mas identificáveis por peritos 

(psiquiatras, biólogos etc.) mediante diagnóstico de causas, prognóstico de comportamentos 

e prescrição de terapias corretivas, segundo o modelo e a linguagem médica.  

c) Pressupor o método indutivo-experimental das ciências naturais, verificando hipóteses 

induzidas da quantificação da conduta com base em estatísticas criminais.   

d) Responder à pergunta (por que determinadas pessoas cometem crimes?) com a 

apresentação de propostas de correção pessoal ou de reformas sociais, substituindo assim as 

penas criminais (fundadas na liberdade de vontade) por medidas corretivas.  

 

Na axiologia da Criminologia etiológica “o castigo dos elementos associais 

reconfortará os membros das maiorias obedientes à Lei, sancionando as suas proposições de 

seres normais e morais. A pena tem assim, a função de evitar o castigo” (DIAS & 

ANDRADE, 1997, p. 203). A axiologia da Criminologia etiológica acredita também que o 

criminoso é inimigo da sociedade, cabendo assim às políticas públicas o desafio de promover 

a guerra contra o crime (DIAS & ANDRADE, 1997, p. 178).  

Entre as teorias mais populares da Criminologia etiológica destacam-se a 

biológica, a morfológica, a genética, a hereditária e a instintiva.  

a) Teoria biológica. A primeira explicação biológica do comportamento humano é a teoria do 

criminoso nato (LOMBROSO), fundada na hipótese de atavismo, definível como degeneração 

pessoal identificável por estigmas físicos: o crânio estreito e pomos salientes do assassino, os 

olhos oblíquos e o nariz grande do estuprador, a fronte fugidia do ladrão etc.  

b) Teoria morfológico-constitucional. Pressupõe correlações entre caracteres físicos e 

tendências psíquicas para determinados delitos: por exemplo, o leptossomático ou ectomorfo 

(indivíduo magro e alto), possui tendência para o furto, o estelionato etc.; o atlético ou 

mesomorfo (indivíduo musculoso), possui tendência para a violência pessoal, patrimonial e 

sexual; ao contrário, o pícnico ou endomorfo (indivíduo gordo) seria sociável e bonachão.  
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c)  Teoria genética. A teoria mais difundida indica a presença de um Y a mais na estrutura 

cromossômica individual como responsável pelo comportamento violento (o normal é apenas 

XY no homem, XX na mulher); essa anomalia cromossômica teria sido encontrada na 

proporção de 3% a 4% da população das prisões e apenas na proporção de 0,04% da 

população em geral.  

d) Teoria da hereditariedade. Pesquisas de gêmeos idênticos e fraternos pressupõem 

correlações entre disposições hereditárias e comportamento humano, assim formuladas: se 

existe a correlação herança/comportamento, então (a) o comportamento de gêmeos idênticos 

seria concordante e (b) o comportamento de gêmeos fraternos seria discordante. Os dados de 

pesquisas mais recentes indicam pequena correlação: gêmeos idênticos, concordância em 35% 

dos casos; gêmeos fraternos, concordância em 13% dos casos. A crítica menciona influências 

sociais e culturais para explicar a concordância superior do comportamento de gêmeos 

idênticos em relação aos gêmeos fraternos, desconsideradas nas pesquisas indicadas. 

e) Teoria dos instintos. Estudos do comportamento instintivo animal identifica 

sinais/estímulos inatos (maioria) e condicionados (minoria) responsáveis pelo controle das 

relações recíprocas, mostrando como a transmissão/captação desses sinais/estímulos pode 

desencadear ou inibir a agressividade (SANTOS, 2002, p. 10-11). 

  

A praticologia do programa de pesquisa da Criminologia etiológica desenvolve 

procedimentos experimentais e laboratoriais, realizando observações antes e depois do crime 

com abordagens genéticas, neurocerebrais, endocrinológicas, médicas, psiquiátricas e 

psicanalíticas. Diferentemente da criminologia metafísica, o programa de pesquisa etiológico 

derruba o mito iluminista de que a pessoa teria liberdade de escolha para praticar ou não o ato 

criminoso, e como justificativa demonstra a existência de fatores endógenos e exógenos que 

impedem o livre arbítrio.  

 

5.1.CRIMINOLOGIA ETIOLÓGICA DE ENRICO FERRI  

A ontologia do programa de pesquisa do criminalista Ferri declarou como 

tarefa essencial estudar as causas, as condições e os remédios dos fenômenos criminais 

(FERRI, 2006, p. 411). Nessa direção, o criminalista não deve investigar o delito e a pena 

como entidades exclusivamente jurídicas. Ele deverá pensar na prevenção e repressão do 

crime, bem como na prisão, tratamento e socialização do condenado.  
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Segundo Ferri, a criminalidade é uma “planta malfeitora” que cresce com vigor 

e estende suas raízes profundas exigindo medidas de combate da sociedade que ficarão 

situadas entre o texto da lei, as sentenças do juiz, a organização das prisões e as medidas 

preventivas.  

O remédio para enfrentar a criminalidade não é moralista, nem burocrática, 

mas social, e demanda estratégias visando socializar o apenado e ao mesmo tempo melhorar o 

ambiente social. Nessa perspectiva, o delito não é um dado imoral decorrente da livre escolha; 

mas um dado bio-físico-psico-social, determinado por fatores “antropológicos, telúricos, 

sociais; e como tal é um sintoma de patologia individual e social (FERRI, 2006, p. 416).  

Considera-se nesse programa de pesquisa que existe a criminalidade atávica, 

que é por natureza incorrigível; e de outro modo, a criminalidade evolutiva, que pode ser 

corrigida com a intervenção de uma medicina sociológica.  

Ferri explicou que “voltando a nossa comparação com a medicina biológica, na 

medicina sociológica também as grandes classes de medidas higiênicas (meios preventivos); 

de disciplinas terapêuticas (meios reparatórios e repressivos); e de operações cirúrgicas 

(meios eliminatórios), constituem o arsenal que permite a sociedade fazer frente a necessidade 

permanente de sua própria conservação” (FERRI, 2006, p. 204). 

Ferri separou a nova ciência positivista da tradição clássica que justificou “o 

direito de castigar pelos atos reprováveis dos homens que possuem livre arbítrio ou seja 

liberdade moral”. Usando essa mentalidade clássica, o Direito Penal reproduz uma crença 

simplista a respeito da criminalidade. Nesse tipo de abordagem, segundo Ferri:  

 

O [indivíduo] pode querer o bem e o mal, e em 

consequência se escolhe o mal é responsável de sua 

eleição e deve ser castigado por ela. E segundo é ou não 

livre, ou que é mais ou menos nesta eleição que faz de 

mal, é também mais ou menos responsável e punível 

(FERRI, 2006, p. 13). 

 

Existem fatores naturais e artificiais que alteram o comportamento humano. 

Correspondendo a essa premissa a metodologia da pesquisa recomenda observar estímulos 

ambientais sobre o corpo da pessoa, que depois são interiorizados causando reações nervosas, 
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musculares e cerebrais que não dependem, portanto, das crenças ou ideologias da pessoa para 

se manifestarem, pois fazem parte de um processo mecânico e biológico.  

 

O café e o chá excitam a produção de ideias; o álcool a 

doses pequenas excita a vontade, entanto, que se é tomado 

em doses frequentes e excessivas conduzem a uma 

degeneração orgânica seguida de debilitação das funções 

psíquicas, inteligência e vontade. Outro tanto pode 

decidir-se da ação característica de certos venenos, 

narcóticos, etc. (FERRI, 2006, p. 20).  

 

Importante destacar que Ferri reconheceu que “cada sujeito tem uma 

personalidade própria, temperamento e caráter”; “que a personalidade é essencialmente  

determinada pela herança físio-psíquica e que depois se desenvolve e se modifica segundo o 

meio”; “que o ambiente tem grande poder sobre a conduta da pessoa”; “que uma temperatura 

elevada, um vento siroco, um esgotamento nervoso, como resultado de um excesso de 

trabalho, um período de digestão laboriosa, e outras causas acidentais têm sobre a energia de 

nossa vontade e até sobre nossos sentimentos um poder que todos nós temos comprovado por 

experiência” (FERRI, 2006, p. 20).   

Ferri destacou que “todo homem tem sua maneira própria e especial de 

responder as influências exteriores que dependem de um modo necessário logo em cada 

momento de sua vida, destas mesmas condições externas combinadas com o estado fisio-

psicológico do organismo” (FERRI, 2006, p.32).  

A pesquisa deve demonstrar, portanto, que em muitas situações o indivíduo 

não age plenamente de acordo com as suas crenças morais. O hipnotismo é um exemplo que 

faz o indivíduo perder o controle e o livre arbítrio. As tipologias raciais ajudam também na 

observação das variações do temperamento e da maneira de pensar entre diferentes povos. A 

Estatística também mostra a influência do meio sobre o comportamento das pessoas. A esse 

respeito, Ferri avaliou que “a estatística só não é suficiente para provar a inexistência do livre 

arbítrio; serve de uma maneira incontestável a confirmá-la. De outra parte, essa liberdade 

moral uma vez admitida, haveria impossível e absurda toda ciência psicológica e social, o 

mesmo que a suposição do livre arbítrio nos átomos da matéria reduziria a nada toda ciência 

física e química” (FERRI, 2006, p. 25).  
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A metodologia da pesquisa valoriza a determinação do meio na definição do 

destino das espécies. Por exemplo: duas plantas da mesma espécie podem crescer com formas 

diferentes mesmo respondendo às mesmas causas ou condições ambientais.  

A observação empírica nesse programa de pesquisa desenvolve um modelo 

pluricausal sobre a criminalidade evolutiva. Existem causas físicas (envolvendo ação-reação); 

psicológicas (incluindo sentimentos, aversões, percepções, etc.); sociais (influenciadas pelos 

fatores de agregação); e biológicas (correspondendo à luta pela sobrevivência).  

Além de aceitar a possibilidade do desajuste familiar e social, esse programa de 

pesquisa denuncia também a existência de uma seletividade injusta que ocorre no sistema de 

justiça criminal. Desse modo, além de derrubar o mito da liberdade criminal, Ferri procurou 

combater o mito da isonomia penal.   

Ferri demonstrou que a Justiça penal é desmoralizada no dia a dia porque não 

inclui dados científicos sobre a criminalidade e nesse sentido “assegura a impunidade ou a 

indulgência mais imprevista aos malfeitores perigosos, reservando todas as suas severidades 

tão desproporcionais como prejudiciais aos que são menos temíveis, aos delinquentes 

ocasionais” (2006, p. 39).  

Em sua avaliação: 1- devem existir critérios científicos para se definir a 

periculosidade penal do indivíduo; 2- constata-se que os critérios burocráticos e ideológicos 

vigentes são mais rigorosos sobre os delitos de ligeira importância; 3- por outro lado, ocorrem 

“dulcificações extraordinárias” na pena para as manifestações temíveis de criminalidade 

atávica; 4- e de modo simplista o Direito Penal tem como finalidade apenas prender/punir o 

condenado.  

Ferri enfatizou que a justiça penal deve se assentar “sobre o determinismo 

natural dos atos humanos e, portanto, sobre os dados da antropologia e sociologia criminal, e 

nesse caso, deve buscar critérios radicalmente diferentes e se desenvolver em conjunto 

adequado de instituições e mecanismos judiciais e administrativos (FERRI, 2006, p. 43) 

A axiologia positivista desse programa de pesquisa adverte que “quanto se 

enganam aqueles que nos acusam de fazer do Estado um ídolo e de anular em seu proveito 

todos os direitos dos indivíduos. Na verdade, o que se busca é o “equilíbrio entre os direitos 

do indivíduo que comete um delito e os da sociedade dos homens honrados” (FERRI, 2006, p. 

223). Também não é cabível a acusação de que “a escola positiva desconheça os direitos da 

pessoa humana; ou que procure “fazer do delinquente um instrumento em mãos da 
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sociedade”; ou então que pretenda afirmar que “ o indivíduo está feito para o Estado e não o 

Estado para o indivíduo”.   

Ferri (2006, p.224) reforçou a sua preocupação humanista da seguinte forma: 

 

[...] a Idade Média viu unicamente o delinquente, e a 

escola clássica considera só ao Homem. Para conformar-

se a verdade experimental se deverá considerar ao homem 

delinquente, equilibrando assim os direitos inegáveis do 

Homem, que ainda no delinquente subsistem, e os direitos 

não menos inegáveis da sociedade honrada que sofre a 

ameaça do delinquente [grifo nosso]. 

 

Segundo Ferri, além de impor deveres sobre os indivíduos, também “impomos 

ao ser coletivo obrigações consideráveis e permanentes em proveito dos indivíduos, ao dar a 

preeminência à prevenção, e dizer, ao melhoramento do direito social, sobre a repressão 

violenta e demasiado cômoda, que nós medimos ademais, sempre pelas regras da justiça 

social [...]” (FERRI, 2006, p. 224).  

Como resultado desses posicionamentos, Ferri propôs um código de 

procedimentos sociais a ser utilizado no Poder Judiciário baseado em três princípios gerais: 

 

1- é preciso restabelecer  o equilíbrio dos direitos e das 

garantias entre o indivíduo que deve ser julgado e a 

sociedade que julga, obviar os exageros do individualismo 

introduzidas pela escola clássica; 2- o ofício do juiz penal 

não é tampouco comprovar o grau  de responsabilidade 

moral do delinquente, senão uma vez provada sua 

culpabilidade material ou responsabilidade física, fixar a 

forma de preservação social mais apropriada ao 

processado, segundo a categoria antropológica a que 

pertença; 3- deve existir continuidade e solidariedade 

entre as diferentes funções práticas de defesa social desde 

a polícia judicial até à sentença e sua execução (FERRI, 

2006, p. 229). 
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A teoria da complexidade desse programa de pesquisa informa que “a biologia 

e a sociologia em lugar de estar uma com respeito a outra em uma relação de sucessão ou de 

verdadeira e rigorosa independência, são, pelo contrário, concomitantes e paralelas, tendo em 

conta que a vida animal se manifesta desde seus começos em uma dupla série de organismos 

individuais e sociais” (FERRI, 2006, p. 45).  

Ferri considerou que os seres vivos buscam defender a sua vida individual e 

reagem com agressividade ou violência física quando são ameaçados. Organizados em 

colônias, os indivíduos passam então a reagir em nome da coletividade. Chama atenção que 

quanto mais elevados ou sofisticadas se tornam as organizações animais, a defesa social deixa 

de ser uma iniciativa puramente individualizada para ser coordenada e até mesmo assumida 

primeiramente por um chefe ou pelo Estado.  

Muitos mamíferos herbívoros vivem em sociedade e existe sempre um 

indivíduo que exerce alguma autoridade sobre os demais, que os guia ou defende: tal fato 

acontece entre os elefantes e os cavalos. Entre os humanos, o Estado passou a assumir o 

controle mais amplo da força, da violência e da resistência.   

Ferri considerou que a defesa social tem a ver com a existência do organismo 

social.  “A sociedade como organismo coletivo permanente sofre todos os dias agressões 

criminais contínuas, não interrompidas”. Diante dessa realidade, o Direito Penal segue uma 

direção não recomendada pela Criminologia positivista. Ou seja, não garante, e não promove 

a defesa social, pois não considera as condições concretas da “existência social” (FERRI, 

2006, p. 67).  

Além disso, Ferri advertiu que “o direito de castigar não pode ser assimilado ao 

de defesa”. Segundo Ferri, quando se fala de direito de defesa o alvo não é o Direito Penal, 

mas a sociedade. Ele concluiu nesse sentido que a defesa social não é o fundamento e a alma 

da justiça penal. E nem deve a defesa social ser confundida com a defesa do interesse de uma 

classe dominante.  

Infelizmente, segundo Ferri, o Direito Penal em nome da sociedade reage 

contra o indivíduo que ora atenta ao interesse do Estado, outras vezes, incomoda o interesse 

da classe dominante. 

Sendo mais crítico, Ferri afirmou que: 
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A última objeção contra a ideia de que a defesa social é a 

razão da função penal é afirmar que o ofício das leis 

penais não tem sido até aqui defender a sociedade, e dizer 

a quantos grupos a compõe, senão que tem sido proteger 

particularmente os interesses daqueles em cujo favor está 

constituído o poder político, ou o que é igual, da minoria 

(FERRI, 2006, p. 77). 

 

Na visão desse programa de pesquisa, o Direito preserva mais a soberania do 

Estado e menos a existência livre da sociedade. Também o caráter punitivo das penas é 

considerado um dogma e alimenta o otimismo de que depois de cumprido cronologicamente o 

castigo o sujeito vai estar apto à convivência social. Outro aspecto social marcante do direito 

consiste na sanção legal que é o seu conteúdo necessário e que constitui o único critério 

positivo” (FERRI, 2006, p. 78). 

 

A palavra justiça, em seu sentido positivo, expressa o 

conjunto e a ideia geral das sanções sociais que em todo 

tempo e lugar seja pelo costume ou pela lei, mas sempre 

com uma autoridade coativa, fixam e protegem as regras 

do direito determinadas pelas condições especiais da 

existência social (2006, p. 73).  

 

Aprofundando a contribuição científica da Criminologia positivista, Ferri 

introduziu um novo conceito. Além de usar o conceito de criminalidade atávica (decorrente da 

herança maldita e criminosa dos antepassados), propõe a criminalidade evolutiva que tem 

fundamento psicológico-social (FERRI, 2006, p. 79). A primeira criminalidade “atávica” é 

antihumana; a segunda “criminalidade evolutiva” é antissocial (em sentido estrito).  

Na sequência, a praticologia desse programa de pesquisa propõe uma política 

criminal e uma penalogia que leve a sério o enfrentamento da criminalidade evolutiva, sendo 

necessário superar a visão cronológica e burocrática da Justiça, e ao mesmo tempo rejeitar os 

privilégios distribuídos tradicionalmente à classe dominante.  

Segundo Ferri: 
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No porvir da justiça penal, a ciência deve indicar e impor 

um predomínio sempre crescente, até chegar a ser 

exclusivo, dos interesses permanentes e comuns da 

coletividade inteira, reduzindo ao mínimo quando não 

eliminando completamente a parte que concerne aos 

interesses e privilégios de classe, e transformando assim a 

justiça penal de um mecanismo de dominação política que 

é, em uma clínica social preservadora (FERRI, 2006, p. 

82).  

 

Ou seja, Ferri desenvolveu o discurso da medicalização e socialização das 

penas. Consequentemente, não basta prender o indivíduo, é preciso tratar/cuidar e socializar o 

apenado, mas além disso é preciso reformar a sociedade e as instituições públicas usando o 

viés positivista.   

A justiça penal não é só uma função de seleção; é melhor 

ou deve ser uma função clínica preservativa; e de outra 

parte, o ponto de vista puramente selecionado 

(darwinismo) deve ser completado tanto na ordem social 

como no biológico, pelo ponto de vista da adaptação ao 

meio (lamarckismo); de sorte que a influência do meio 

social na patogenia do delito deve ser de grande valor, 

quando se trata da sanção social contra o delito, da 

readaptação do condenado à vida social (FERRI, 2006, p. 

101).  

 

A proposta política apresentada por Ferri é que a Justiça Penal seja reformada, 

da seguinte forma: 

Despojando-se em princípio de qualquer outro caráter 

que não seja o de uma função de preservação social, deve 

considerar o delito como um efeito de anomalias 

individuais e como um sintoma de patologia social, que 

exige necessariamente que se afaste dos indivíduos 

antissociais, isolando assim os elementos infecciosos e 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

161 
 

saneando o meio em que se desenvolvem os germes 

(FERRI, 2006, p. 102).  

 

Ferri propôs não só reinserir o condenado na sociedade, mas também melhorar 

a qualidade do meio, pois a sociedade é a causa externa ou exógena da criminalidade. O meio 

deve ser saudável, inclusivo, justo, fraterno, civilizado, etc. Não pode ser um espaço 

criminógeno.  

O projeto político é valorizar a função defensiva da sociedade não usando 

unicamente o castigo, mas sobretudo medidas sociais, morais e pedagógicas. “A palavra pena 

implica sempre um resto das ideias medievais de expiação e de retribuição como objeto final, 

e de dor ou de tortura como meio de consegui-lo, meio que acaba por chegar a ser seu fim 

mesmo (FERRI, 2006, p 103.).  

Para mudar essa tradição penalista, Ferri afirmou que “de hoje em diante, pelo 

contrário, a função social deverá ter por fim exclusivo e por só efeito o bem-estar da 

coletividade, posto que uma das primeiras condições para trabalhar nela é o respeitar a 

personalidade humana”. Ele sugeriu deixar de lado os termos delito e pena, e usar “ofensas e 

defesa”; ou melhor ainda, “quando os dados científicos sobre os dados da delinquência 

tenham passado a consciência comum falar somente de enfermidade moral e clínica 

preservativa” (FERRI, 2006, p. 105). 

Outro procedimento importante seria jogar fora a ideia de responsabilidade 

moral “que é impugnada pela psicologia positiva” (FERRI, 2006, p. 105). Em seu lugar foi 

sugerido o conceito de responsabilidade social. Ferri explicou que o delito será considerado 

na ciência positivista um fenômeno da “patologia individual e social” (FERRI, 2006, p 115). 

Dessa forma a modernização da Justiça deve adotar a premissa de que “o Homem é um ser 

social, que não vive só, isolado, e por isso é responsável pelas ações e efeitos resultados no 

mundo. “Isto equivale a dizer que todo Homem é sempre responsável de qualquer ação 

antijurídica realizada por ele, unicamente porque e entanto vive em sociedade” (FERRI, 2006, 

p. 120).  

A praticologia desse programa de pesquisa lembra que existem diferentes 

formas de reação social contra as ações antissociais: 

1. Existem meios preventivos: inspirados nas regras de higiene. Estes meios, 

considerados de uma maneira abstrata poderiam não ser estimados como uma 
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forma de sanção ou de reação, porque são anteriores aos feitos antissociais. 

Incluem medidas de policiamento 

2. Existem meios reparatórios: que visam reparar os danos causados à vítima e à 

sociedade 

3. Existem meios repressivos: que incluem prisão em colônias agrícolas, para 

adultos; para menores o internato; a multa; e a suspensão do exercício de um cargo 

ou profissão liberal. Segundo Ferri, deveriam ser estes meios: 1-temporários; 2- 

aplicados em delitos poucos graves; 3-e quando os delinquentes exigissem 

realmente pouco cuidado social. 

4. Finalmente, existem os meios eliminatórios: que são melhor aplicados nos crimes 

atávicos e nos casos de grave criminalidade envolvendo criminosos natos, loucos e 

habituais. Podem ser usadas: 1- a pena de morte; 2- o manicômio para os loucos 

criminosos; 3- e as colônias agrícolas. 

 

Em seu programa de pesquisa Ferri propôs medidas direcionadas ao 

desencarceramento. Nas palavras do autor “[...] desembaraçar os Códigos, tribunais, e prisões, 

destes infinitamente pequenos do mundo criminal, suprimindo a detenção, [...] e abrindo um 

pouco as malas desta rede de proibições e de penas, que aprisiona despiedosamente aos 

pequenos contraventores e delinquentes, sendo demasiado elástica para os malfeitores 

perigosos” (FERRI, 2006, p. 255).  

O modelo de prisão celular também deveria ser modificado, pois sua natureza 

isola e oprime a personalidade humana. Em seu lugar, deveriam ser criadas colônias agrícolas 

e industriais onde o apenado poderia apreender a se comportar na rotina da comunidade. Seria 

também necessário que a nova Justiça penal posivista adotasse os conhecimentos produzidos 

pelo ditame pericial, ou seja, “pela reunião e evolução metódicas das comprovações 

experimentais acerca das circunstâncias materiais do delito (provas físicas, químicas, 

mecânicas, caligráficas, profissionais, toxicológicas, etc.) e sobretudo pelas provas individuais 

e sociais relativas à pessoa do delinquente: provas antropológicas, psíquicas e 

psicopatológicas (FERRI, 2006, p. 268).  

Ferri afirmou que acusadores públicos e advogados “[...] deveriam possuir o 

conhecimento técnico, não da história do direito, ou do direito romano, ou civil, se não, da 

biologia, da psicologia; em suma: das ciências naturais e sociais de onde há surgido na ciência 

nova da sociologia criminal” (FERRI, p. 277).  
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Finalmente, Ferri considerou que a liberação condicional e até definitiva do 

apenado deveria estar pautada nos conhecimentos fisio-psicológicos do apenado, no exame 

pessoal e não burocrático sobre documentos médicos e assistenciais. Seriam os exames 

decisivos para soltar ou não o apenado, independentemente de a pena judicial estar ou não 

finalmente cumprida, pois o mais importante é saber se o indivíduo está apto para retornar ao 

convívio social. Isso deveria ser preponderante e poderia inclusive se sobrepor ao tempo 

burocrático da execução estabelecida pelo Código Penal e Tribunal de Justiça. Essa medida de 

segurança social deveria ser preponderante. Nesse quadro modernista o  juiz precisa se render 

aos dados científicos e estatísticos e graduar os delitos, segundo os graus da liberdade moral, 

devendo assim calcular uma infinidade de elementos e de fatores que se encontram fora do 

indivíduo; por exemplo: o juiz deve saber a temperatura, a latitude, e os metros cúbicos de ar 

respirável e disponíveis ao indivíduo no momento do crime (por exemplo, saber se ele vivia 

numa guarita miserável, ou se ele se amontoava dentro de um caminhão carregado de adultos 

e crianças; também deveria aprofundar o aspecto social e conhecer as condições lamentáveis 

do meio familiar e social; também precisaria fazer avaliação física, fisiológicas, psíquica e 

social periodicamente no condenado.  

Por último, é preciso reconhecer na contextualização desse programa da 

pesquisa que existe uma diversidade de raças e de tipos sociais para os quais serão dedicadas 

aplicações punitivas e preventivas especiais. Nesse sentido, Ferri explicou que “as medidas de 

defesa social devem reduzir-se a reparação do dano [...] ou ao isolamento por tempo 

indeterminado em manicômios criminais ou em colônias agrícolas com uma disciplina 

diferente segundo as diversas categorias antropológicas dos isolados” (FERRI, 2006, p. 418). 

 

 

6. DISCUSSÃO 

Os três programas de pesquisa da Criminologia apresentados nesse estudo 

mostram que existe uma separação abismal entre o valor da abordagem etiológica e o valor 

dos outros paradigmas.  

Na agenda de trabalho da Criminologia crítica, por exemplo, Dias & Andrade 

(1997, p. 177) lembram que “não se pode esquecer que muito dos postulados de fundo 

daquelas teorias [bioantropológicas] continuam a presidir ao quadro de representações 

coletivas e aos estereótipos mais divulgados em relação ao crime e ao criminoso. E, por isso, 

[estão] a pré-determinar as soluções práticas da política criminal”.  
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Segundo os mesmos autores: 

 

É o que acontece com o modelo médico de resposta ao 

crime e ao criminoso e com a ideologia de tratamento que 

lhe preside. Forma-se uma retórica de guerra ao crime 

cada vez mais difundida na mentalidade coletiva e nos 

discursos políticos. Por analogia, considera-se que o 

delinquente é um vírus que importa erradicar, ou um 

inimigo, que importa combater (DIAS & ANDRADE, 

1997, p.178).  

 

Outros adversários da Criminologia biológica afirmam que “a personalidade é 

função de vários fatores, apenas um dos quais é a hereditariedade. As famílias criminosas 

somente o são pelo ambiente contaminador em que vivem seus membros” (ZAFARONNI & 

OLIVEIRA, 2010, p. 321). Nessa linha de raciocínio, “o homem vive numa atmosfera 

herdada, mas pode sublimar tendências e dar vazão às inclinações negativas pela prática do 

esporte, pela produção artística ou literária. O atleta que se exaure nos exercícios físicos de 

cada dia perde ali a agressividade” (ZAFFARONI & OLIVEIRA, 2010, p. 322).  

Na opinião dos mesmos autores (ZAFFARONI & OLIVEIRA, 2010, p. 290):   

 

Não há evidência alguma de que violência e vingança 

sejam fatalismo biológico. A verdade é que não existe 

evidência deste destino biológico da espécie. Muitos são 

os comportamentos que historicamente foram 

considerados condicionados ou naturais, quando eram 

produto da cultura, e frequentemente, como recurso de 

poder, pretendeu-se que eles eram instituições naturais ou 

padrões culturais.  

 

Na agenda de trabalho da Criminologia pós-crítica, segundo Salo de Carvalho, 

constam itens significativos do ponto de vista epistemológico como abertura do 

conhecimento; não-dogmatismo; transdisciplinaridade; atitude cética em relação ao 

Positivismo; humanização do saber criminológico com maior participação dos sujeitos 
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envolvidos; apelo à complexidade; fim das grandes narrativas, etc. Entretanto, nessa mesma 

agenda de trabalho Salo de Carvalho (2010, p. 58) afirmou que: 

 

É impossível apreender as causas e as origens da 

delinquência, pois os inúmeros fatores, as variáveis e os 

acasos que atuam nas e sobre as diversas pessoas que 

cometem os mais diferentes atos em circunstâncias 

absolutamente distintas de tempo, local, e forma de agir – 

fatores que tornam inconsistente qualquer individuação – 

inapropriado propor fins específicos e universais aos 

mecanismos da pedagogia e da moral punitiva. Se o 

evento delitivo é a experiência única e não repetível ‘na 

vida de quem o praticou e o sofreu, igualmente as técnicas 

punitivas quaisquer que sejam terão distintos impactos 

nas pessoas (des) cumprindo sempre seus objetivos, por 

mais nobres que sejam. 

 

Com essa afirmação não se admite na Criminologia Pós-crítica do autor Salo 

de Carvalho a contribuição etiológica e a possibilidade de ser o crime um comportamento de 

origem biológica. 

Salo de Carvalho preferiu concordar com Nietzsche:  

 

Portanto, o que é a Verdade (do crime, do criminoso, da 

pena?). Responderá Nietzsche: um batalhão móvel de 

metáforas, metonímias, antropomorfismos, enfim, uma 

soma de relações humanas que foram enfatizadas poética 

e retoricamente, transpostas, enfeitadas, e que após longo 

uso parecem a um povo sólidas, canônicas e obrigatórias: 

as verdades são ilusões das quais se esquece o que são, 

metáforas que se tornaram gastas e sem força sensível 

[...]. 

Em outra passagem do seu livro, Salo de Carvalho (2010, p. 60) volta a dizer 

em que é importante o olhar transdisciplinar; também recusa “qualquer sistema fechado de 
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pensamento”; e aponta a necessidade de “uma troca dinâmica entre as ciências exatas, as 

ciências humanas, a arte e a tradição”. Contudo, em outra passagem da mesma obra considera 

Salo de Carvalho que “a ruptura com as práticas criminológicas neopositivistas parece pois 

essencial, juntamente com a crítica às leituras advindas de linha obsoleta da própria 

criminologia crítica fundada em causalismos sociais e econômicos” (CARVALHO, 2010, p. 

192).  

Na agenda de trabalho da Criminologia Pós-crítica Salo de Carvalho (2010, p. 

34) incluiu também a utilização da teoria pós-moderna “demonstrando que para problemas 

complexos é fundamental construir mecanismos complexos de análise, avessos às respostas 

binárias, unívocas e universais, bem como alheios à pretensão de verdade inerente à vontade 

do sistema que orienta os modelos científicos modernos”. 

 A aversão à Criminologia positivista-etiológica foi mantida por Salo de 

Carvalho levando em conta os seguintes aspectos (CARVALHO, 2010, p. 7):  

1. Essa Criminologia é demarcada por saberes sanitaristas psiquiátricos e 

psicológicos;  

2. Tem feição essencialmente institucional;  

3. Reproduz a concepção patológica do crime e do criminoso e em decorrência disso 

propõe a sua demonização;  

4. Por último, reproduz perspectivas causal-deterministas 

 

Salo de Carvalho descarta a participação da Neurocriminologia em seu projeto 

transdisciplinar pois: 

As neurociências revitalizam o positivismo criminológico 

e ao criarem a especialidade neurocriminologia mantêm 

viva a rede de distribuição de estigmas do sistema 

punitivo. O retorno à biologia como explicação do 

comportamento humano e o uso da cultura para projetar 

qualidades negativas a determinados grupos (raciais, 

étnicos, sociais, religiosos e ou econômicos), resolvem 

duplo problema da tradição positivista: os criminosos 

nascem criminosos como pela cultura do grupo se tornam 

criminosos. Conforme assinala Jock Young, a fusão dos 

essencialismos culturais e biológicos permite condições 
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ideais para o exercício de demonização bem sucedida e 

fabricação de monstros. 

 

A Criminologia crítico-marxista de Alessandro Baratta (2002), da mesma 

forma, descartou a importância da abordagem etiológica, colocando em seu lugar os processos 

sociais de criminalização e de estigmatização, bem como a seletividade do sistema penal em 

relação a determinados sujeitos.  

A rejeição do modelo etiológico da parte desse autor tem a seguinte motivação: 

 

Uma investigação das causas não é procedente em 

relação a objetos definidos por normas, convenções ou 

valorações sociais e institucionais. Aplicar a objetos deste 

tipo um conhecimento causal-naturalista, produz uma 

“reificação” dos resultados dessas definições normativas, 

considerando-os como “coisas” existentes 

independentemente destas. [...] os “criminosos” são, sem 

dúvida alguma, objetos deste tipo: resultam impensáveis 

sem intervenção de processos institucionais e sociais de 

definição, sem a aplicação da lei penal por parte das 

instâncias oficiais e, por último, sem as definições e as 

reações não institucionais (BARATTA, 2002, p. 210).  

 

Mas ao contrário do que afirmam tradicionalmente os adversários, o programa 

de pesquisa etiológico tem procurado desenvolver uma Criminologia da complexidade com a 

ajuda da Psiquiatria forense, da Neurocriminologia, e do Direito Penal. Uma característica 

relevante dessas novas abordagens é que continuam sendo etiológicas, mas não se restringem 

à visão clássica de uma causa representada por um único elemento biológico ou social 

independentes de outros fatores. As novas abordagens nessa área propõem uma causalidade 

relacional, interativa, ou seja, dois ou mais elementos ou disciplinas encontram-se em relação 

de simultaneidade, constituindo novos olhares e saberes complexos sobre a realidade social. A 

causa do crime é, portanto, uma inter-relação de fatores, sendo por isso multifatorial. Existem 

inclusive, causas distantes e próximas.  
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Na Psiquiatria forense, por exemplo, a integração de vários fatores ou 

disciplinas, especificamente, Medicina, Psicologia e Sociologia traz o conceito de “transtorno 

de personalidade antissocial” (TPAS). 

 

Não será mais a loucura - como acontecia nos primórdios 

da psiquiatria - e sim uma classe particular de transtorno, 

o “transtorno de personalidade antissocial” (TPAS), o 

que se converterá em peça-chave da ampliação do 

universo de objetos compreendidos nos processos 

contemporâneos de medicalização do crime. A principal 

característica dessa conduta anormal seria a 

criminalidade violenta (MITJAVILA & MATHES, 2012, p. 

1378; 1385). 

 

O mesmo conceito considera que “a violência humana é consequência da 

perversão dos valores dominantes e do desenvolvimento psicológico provocado por graves 

perturbações na interação Mãe-Filho-Pai”. Nesse conceito, “a família e, fundamentalmente, 

em condições de pobreza, tende a ser observada como espaço privilegiado para o 

desenvolvimento do TPAS e da criminalidade que dele decorreria” (MITJAVILA & 

MATHES, 2012, p. 1389).  

Usando esse conceito, pesquisa realizada por Rigonatti (1999) envolvendo um 

grupo de condenados por homicídio e estupro no Brasil concluiu que “não foram achadas 

correlações entre doença mental e crime; porém, os resultados apontam para a alta prevalência 

do transtorno de personalidade antissocial, que estaria presente em 96% dos homicidas e 

84% dos estupradores” (MITJAVILA & MATHES, 2012, p. 1386).  

A configuração do TPAS inclui os seguintes aspectos:  

1. Indiferença e insensibilidade diante dos sentimentos alheios.  

2. Atitude persistente de irresponsabilidade e desprezo por normas, regras e obrigações 

sociais estabelecidas.  

3. Incapacidade de manter relacionamentos estabelecidos. 

4. Baixa tolerância à frustração. 

5. Baixo limiar para a deflagração da agressividade e violência. 

6. Incapacidade de experimentar culpa. 
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7. Grande dificuldade de aprender com a experiência ou com a punição que lhe é 

aplicada.  

8. Tendência a culpar os outros e a apresentar argumentações e racionalizações 

plausíveis para explicar um comportamento que leva o portador desse tipo de 

transtorno a entrar em conflito com a sociedade (MITJAVILA & MATHES, 2012).  

 

Na Neurocriminologia, por sua vez, pesquisa realizada recentemente por 

Adrian Raine autor do livro The Anatomy of Violence (A Anatomia da Violência) “descreveu 

como funciona o cérebro de um indivíduo violento e como uma série de tratamentos pode 

prevenir esse tipo de comportamento” (SANTOS, 2018, p. 61). De acordo com esse 

pesquisador, “a Neurocriminologia pode ajudar a explicar os casos extremos de violência, 

pois é uma nova disciplina que está começando a se desenvolver [...] e envolve a aplicação de 

técnicas da neurociência para entender as causas do crime” (apud SANTOS, 2018, p. 61). Na 

explicação desse mesmo cientista, “é importante juntar tudo o que foi aprendido nos últimos 

anos - a genética, as técnicas de imagem cerebral, a neuroquímica, a psicofisiologia e a 

neurocognição - para explicar porque algumas pessoas crescem e se tornam criminosos 

violentos [...]” (SANTOS, 2018, p. 61).  

A Neurocriminologia considera que “as formas diferentes de violência não têm 

a mesma base cerebral, conforme evidenciaram estudos com psicopatas em que os criminosos 

não têm empatia nem remorso” (SANTOS, 2018, p.  62). Estudos nessa área demonstraram 

que os psicopatas apresentam “um baixo funcionamento da amígdala, que é o centro 

emocional do cérebro” (SANTOS, 2018, p. 62). Outras pesquisas revelaram, inclusive, que 

nos indivíduos portadores de psicopatia a “estrutura física dessa área cerebral é 18% menor do 

que no resto da população da sociedade” (SANTOS, 2018, p. 62). Por esse motivo, “com o 

centro emocional reduzido e sem funcionar direito, os psicopatas passam a não sentir medo. E 

é por isso que eles quebram as regras da sociedade, pois não têm medo da punição” 

(SANTOS, 2018, p. 62).  

Entretanto, a Neurocriminologia chama a atenção para o fato de que: 

 

Nem todo o comportamento violento pode ser explicado 

por disfunções no cérebro, devido a causas multifatoriais, 

pois na verdade, encontrar as causas da violência é muito 

mais complexo do que isso. [...] A amígdala é uma peça, o 
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córtex pré-frontal é outra peça, e certamente há outras 

áreas cerebrais envolvidas. Mas também há outros tipos 

de peças; não é só a Biologia. Fatores sociais também são 

importantes. Desemprego, pobreza, preconceito racial, 

maus tratos paternos e más condições de habitação e 

educação têm seu papel nisso; e, inclusive, podem afetar o 

desenvolvimento cerebral. Acontece que por décadas os 

pesquisadores têm estudado só essas peças sociais, mas 

agora estamos descobrindo as peças biológicas do 

quebra-cabeça e o próximo desafio será colocar essas 

peças juntas (SANTOS, 2018, p. 63). 

  

No Direito Penal, existem também algumas publicações que mostram a 

importância da Criminologia da complexidade, dentre elas, uma dissertação da Faculdade de 

Direito, da Universidade de São Paulo (USP), intitulada “Pedofilia: aspectos clínicos, éticos e 

forenses”, da autora Jessica Almeida (2014). A pesquisa dessa autora demostrou que a prisão 

de pedófilos condenados pela Justiça que cometerem crime sexual pode ser direcionada ao 

conhecimento clínico com a utilização de uma abordagem interdisciplinar, juntando-se a 

Medicina Forense, a Psiquiatria Forense, a Psicologia Jurídica, a Dogmática penal e a 

Bioética. A pergunta que se pretendeu responder nesse programa de pesquisa é se são 

necessárias ou não medidas terapêuticas para o prisioneiro portador de transtorno pedofílico. 

A ontologia desse programa de pesquisa defendido na Pós-graduação da 

Faculdade de Direito da USP, seção Penal, considerou que a pedofilia é um tema complexo e 

multifacetado; o que justifica a interdisciplinaridade visando acompanhar clinicamente o 

indivíduo portador de “distúrbio parafílico”.  

A metodologia dessa pesquisa da USP desenvolveu uma análise tridimensional 

da saúde conforme recomenda a Organização Mundial (OMS) integrando aspectos biológicos, 

sociais e psicológicos nas políticas de bem-estar dos indivíduos, compondo finalmente um 

olhar biopsicossocial sobre a realidade do tema.  

Foram realizadas entrevistas, principalmente com os agentes de saúde 

(médicos, psicólogos, psiquiatras); observação participante; e pesquisa bibliográfica e 

documental a respeito do tratamento clínico dedicado aos pedófilos (ou portadores de 

transtorno pedofílico).  
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A axiologia da pesquisa destacou como valor central a dignidade da pessoa, e 

propôs medidas clínicas alternativas ao apenado respeitando a livre escolha individual com a 

oferta de tratamento clínico voluntário.  

A teoria de base dessa pesquisa se apoiou na interação ou diálogo entre o 

conceito de transtornos mentais, sexualidade humana, Direito Penal e bioética. 

Consequentemente, as medidas alternativas e eticamente defensáveis em favor do bem-estar e 

do desenvolvimento humano do apenado incluem: 1- voluntariedade do tratamento; 2-

abordagem terapêutica interdisciplinar; 3- envolvimento e participação da família; 4-

promoção de psicoterapia de grupos; 5- criação de centros especializados destinados à terapia 

dos pedófilos apenados; e 6- realização de campanhas educativas sobre o assunto, criticando 

mitos, enfraquecendo estigmas, e destacando a importância do tema dentro e fora dos 

presídios na perspectiva de uma análise clínica e social integrada.  

Finalmente, o contexto delimitado por esse programa de pesquisa observou que 

existe uma história social e científica que desumaniza a pessoa do pedófilo; “circunstância 

que avaliamos ser inadequada e bastante perigosa”, conforme escreveu a autora da dissertação 

(ALMEIDA, 2014, p. 18).  

Também foi utilizada a Criminologia clínica da inclusão social, que aborda o 

sujeito em seu contexto individual e social, entendendo que a prática da pedofilia tem rejeição 

social intensa, porém, não se admite nesse programa de pesquisa o uso de estereótipos 

comuns na dogmática jurídica (chamados frequentemente de monstros, de criaturas 

anormais, de predadores sexuais, etc.), que atrapalham o progresso da Criminologia sobre 

esse tema e condenam o pedófilo a uma eterna exclusão e fracasso existencial.  

 

 

7. CONCLUSÃO 

O objetivo da Criminologia da complexidade é conhecer não só a variabilidade 

do objeto de estudo (que pode ser a violência, o crime, a agressividade, o conflito), mas 

também os diferentes fatores que determinam a sua ocorrência na sociedade, utilizando para 

isso novos arranjos teóricos híbridos, sintéticos, pluridimensionais, ou integradores do 

conhecimento que ajudem na produção de políticas públicas voltadas à prevenção do crime; 

na pacificação da sociedade; na humanização das penas; no tratamento dos condenados; e na 

reinserção social dos ex-presidiários.   



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

172 
 

O desafio transdisciplinar da Criminologia da complexidade não é produzir 

uma síntese fechada do conhecimento; nesse sentido deve propor um método refinado que 

incentive a abertura dos saberes e a dialogicidade entre os sistemas programáticos disponíveis. 

Na Criminologia da complexidade, os programas de pesquisa já existentes 

preservam até certo ponto a sua integridade epistemológica, mas realizam a dialética entre a 

estrutura ordenada e a desordem externa trazida pelos dados empíricos ou pelas críticas dos 

programas adversários. Nesse processo, surgem inevitavelmente reformulações progressivas 

dentro e fora de cada programa de pesquisa. 

Nesse paradigma, é o pesquisador que constrói o ambiente de conversação 

entre os programas conflitantes, fazendo com que cada um deles se torne disposto ao diálogo, 

com a preocupação virtuosa de ligar o que se encontra desligado; de juntar o que se acha 

disjuntado. Nesse contexto, o pesquisador coordena a mediação do conhecimento, produzindo 

um ambiente empreendedor favorável para que os programas de pesquisa tenham igual 

chance de participação e de diálogo.  

O resultado do processo dialógico usando a mediação do conhecimento tem o 

propósito de alcançar o equilíbrio das ideias ou a convergência das abordagens conflitantes a 

fim conhecer novos temas emergentes da realidade ou mesmo reeditar pelo olhar da 

complexidade as análises tradicionais já existentes.  

A Criminologia da complexidade procura aperfeiçoar e ampliar os laços de 

solidariedade minimamente existentes entre a Biologia, o Direito Penal, a Sociologia, a Ética, 

a Psicologia, a Política criminal, entre outras áreas.  

Com essa finalidade, as Criminologias crítica e pós-crítica podem impedir que 

a Criminologia etiológica oriente práticas nazistas e antiéticas. Mas a Criminologia etiológica 

não pode tolerar, de outro modo, que o pesquisador ignore a natureza biológica do ser 

humano.  

Também, na contramão da Criminologia crítica, a abordagem etiológica 

condena a demonização da Biologia, lembrando que Direito e Medicina já praticam há muito 

tempo uma solidariedade histórica construtiva, especialmente quando a Psiquiatria forense 

avalia se o criminoso é digno de ser ou não responsabilizado penalmente.  

A respeito dos laços históricos entre Medicina e Direito Penal é necessário 

recordar que: 
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[...] as pesquisas em torno do tema confirmam a 

importância que os laudos psiquiátricos assumem para as 

decisões judiciais em matéria penal, uma vez que a maior 

parte dos magistrados tenderia a aceitar como válidos os 

resultados das avaliações realizadas pelos peritos e a 

emitir suas sentenças de conformidade com eles. Trata-se 

de um indicador bastante específico da confiança que o 

poder judiciário deposita na profissão médica, 

confirmando assim, uma aliança de larga data entre 

ambos os universos (MITJAVILA & MATHES, 2012, p. 

1390). 

 

As atividades do programa de pesquisa da Criminologia da complexidade 

começam com a interação dos programas já existentes, fiscalizando-se mutuamente.  

Esse diálogo crítico numa espécie de check and balance ético não se acomoda, 

uma vez que o pesquisador promove a construção de novas organizações transversais ou 

unidades epistemológicas híbridas, transdisciplinares, que devem ter obrigatoriamente alguma 

utilidade social.  

O processo dialógico do conhecimento depende da cooperação dos programas 

auxiliares. Ao contrário, não havendo interatividade construtiva e real abertura do 

conhecimento entre as unidades epistemológicas invocadas dificilmente a Criminologia da 

complexidade poderá progredir e atender à expectativa transdisciplinar. 

A ontologia do programa procedimental de pesquisa da Criminologia da 

complexidade pode conciliar inicialmente a Biologia com a Sociologia, o Direito Penal, a 

Psiquiatria, a Psicologia, a Ética e a Ciência Política (RIVERO, 2016). Nesse sentido, a 

metodologia deve estabelecer técnicas próprias a fim de derrubar obstáculos não só 

epistemológicos, ou conceituais, mas também políticos, devido às “relações de poder e às 

disputas que isolam os campos disciplinares” (RIVERO, 2016, p. 263).  

Acompanhando a proposta integrativa do conhecimento nos termos do filosofo 

Edgar Morin, a Criminologia da complexidade não pretende estudar fragmentos soltos 

deixados pelas ciências mestras e procura, ao contrário, realizar um esforço conjunto de 

reunificação do saber, sintetizando diferentes abordagens na busca de uma unidade 

epistemológica transdisciplinar (RIVERO, 2016, p. 72).  
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A axiologia da pesquisa deve refutar a hiperespecialização do conhecimento 

(RIVERO, 2016), acreditando nesse sentido que estamos próximos do ideal transdisciplinar, 

conforme sugerem acontecimentos recentes “que têm contribuído para que cada vez mais se 

desenvolvam abordagens integradoras” (RIVERO, 2016, p. 73).  

Com a teoria da complexidade o pesquisador analisa as causas do 

comportamento criminoso que precisa ser reconhecido como um fenômeno multifatorial e 

circunstancial (RIVERO, 2016).  

Segundo o filósofo Edgar Morin: 

 

Complexus significa o que foi tecido junto; de fato, há 

complexidade quando elementos diferentes são 

inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o 

político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o 

mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e 

retroativo entre o objeto de conhecimento e seu contexto, 

as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. A 

complexidade é, portanto, a união entre a unidade e a 

multiplicidade e produtos são necessários à sua própria 

produção (ESTRADA, 2009, p. 90). 

 

Na praticologia da Criminologia da complexidade o roteiro de trabalho inclui 

algumas tarefas especiais (RIVERO, 2016): 

1. Estudar não apenas o crime que é resultado da imputação penal e dos valores 

culturais de uma época, mas principalmente a violência, o comportamento agressivo e 

a contribuição dos fatores individuais e sociais que causam conflitos. 

2. Evitar na pesquisa a exclusividade dos dados penais, judiciários, policiais, 

burocráticos, pois é fato notório que existe seletividade nas instituições ao 

estigmatizar o indivíduo (geralmente pobre e negro) como criminoso e delinquente. 

Em compensação, a Criminologia da complexidade deve estudar mais profundamente 

os comportamentos violentos, observando a interação do indivíduo com a família e a 

comunidade. 

3. No campo jurídico, a pesquisa deve apontar a existência da complexidade do crime, 

havendo diversas situações e variáveis que atuam na ocorrência do mesmo tipo penal. 
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4. Deve-se garantir a participação da Biologia e Psicologia no estudo dos tipos penais. 

5. Não descartar o livre arbítrio da pessoa, porém, é preciso reconhecer que fatores 

biológicos e sociais reduzem ou aumentam a liberdade de escolha da pessoa em 

praticar ou não determinando comportamento violento ou criminoso. 

6. Por último, é preciso deixar claro na pesquisa que a medida punitiva sobre a 

criminalidade e o ato violento não é a única solução, nem a melhor em muitos casos. 

De modo complementar, e obrigatoriamente, a pesquisa deve valorizar as políticas 

preventivas, especialmente ligadas à Saúde Pública que repercutem na Segurança 

Pública.   

 

Segundo Rivero (2016, p. 262): 

 

A possibilidade de se construir programas e políticas 

preventivas é absolutamente viável dentro dessas 

perspectivas, da mesma forma como faz parte da sua 

agenda contemporânea.  [...]. Do mesmo modo como tem 

ocorrido na Medicina, os estudos criminológicos 

poderiam ser classificados conforme níveis de evidências, 

orientando de maneira mais precisa a construção e a 

implementação de políticas públicas de segurança.  

 

Finalmente, a contextualização do programa de pesquisa da Criminologia da 

complexidade deve considerar que existe uma tradição intelectual separatista do 

conhecimento.  A fim de superar esse quadro, “é importante que se discuta de maneira 

interativa o alcance e as limitações de conceitos e categorias”, como violência, agressividade, 

conflito, crime e delinquência, reintegrando as Ciências Naturais e Humanas na busca de uma 

nova unidade programática denominada “Criminologia biossocial” (RIVERO, 2016, p.80).  

 

BIBLIOGRAFIA 

ALMEIDA, Jéssica Pascoal dos Santos. Pedofilia: aspectos éticos, clínicos e forenses. São 

Paulo: Faculdade de Direito, Largo de São Francisco, Programa de pós-graduação; dissertação 

de mestrado, 2014. 

AKERS, Ronald L. & SELLERS, S. Criminological theories: introduction, evaluation, 

application (Student Study Guide). New York: Oxford University press, 2013. Disponível em:  



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

176 
 

https://global.oup.com/us/companion.websites/9780199844487/guide1/study_guide.pdf; 

acesso em: 08 mar. 2020. 

BARATTA Alessandro. Criminologia crítica e crítica do Direito Penal: introdução à 

Sociologia do Direito Penal Tradução: Juarez Cirino dos Santos.3.ed. Rio de Janeiro: Editora 

Revan: Instituto Carioca de Criminologia, 2002. 

CARVALHO, Salo. Antimanual de criminologia. 3.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.  

DIAS, Jorge Figueiredo; ANDRADE, Manuel da Costa. Criminologia: o Homem delinquente 

e a sociedade criminógena. Coimbra: Coimbra Editora, 1997. 

ESTRADA, Adrian Alvarez. Os fundamentos da teoria da complexidade em Edgar Morin. 

Revista Akrópolis, Umuarama, v. 17, n. 2, p. 85-90, abr./jun. 2009. Disponível em: 

www.revistas. unipar.br; acesso em: 11 jul. 2019. 

FERRI, Enrico. Sociologia Criminal. Sorocaba (SP): Minelli, 2006.  

GOFFMAN, Erwing. Estigma: notas sobre a manipulação da imagem deteriorada. Tradução: 

Mathias Lambert Data da Digitalização. São Paulo: LTC, 2004. 

______. Manicômios, prisões e conventos. Tradução: Dante Moreira Leite. São Paulo: Editora 

Perspectiva S.A: 1974. 

INTRODUCTION to Critical criminimology. Open University, 2016. Disponível em: 

http://www.open.ac.uk/courses/qualifications/q92; acesso em 09 set. 2020. 

MITJAVILA, Myriam Raquel & MATHES, Priscilla Gomes. Doença mental e 

periculosidade criminal na psiquiatria contemporânea: estratégias discursivas e modelos 

etiológicos. Rio de Janeiro: Physis, Revista de Saúde Coletiva, 22 [ 4 ]: 1377-1395, 2012. 

MONTARROYOS, Heraldo. Pesquisa jurídica: como se faz? Rio de Janeiro: Publit, 2017. 

MORIN, Edgar. O método: A natureza da natureza. Vol 1. 2. Ed. Publicações Europa-

América, 1987 [?]. Depósito Legal n.15555/87. 

POLANY, Michael. Ciência, fé e sociedade. Tradução Eduardo Beira. Universidade do 

Minho (Portugal), 2014.  

RIVERO, Samuel Malafaia. Neurocriminologia: (re) pensando a criminologia a partir de 

diferentes ângulos e abordagens. Porto Alegre: PUC-RS, Programa de pós-graduação de 

Ciências Criminais; dissertação de mestrado; 2016. 

SANTOS, Juarez Cirino dos. Os discursos sobre crime e criminalidade.  

Disponível em:  

http://icpc.org.br/wpcontent/uploads/2012/05/os_discursos_sobre_crime_e_criminalidade.pdf; 

acesso em: 11 jul. 2019. 

https://global.oup.com/us/companion.websites/9780199844487/guide1/study_guide.pdf
http://www.open.ac.uk/courses/qualifications/q92
http://icpc.org.br/wpcontent/uploads/2012/05/os_discursos_sobre_crime_e_criminalidade.pdf


 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

177 
 

SANTOS, Haroldo Lima dos. Neurociência e o comportamento criminoso: implicações para 

o Direito Penal. Revista FABE, Bertioga (SP), vol. 8, 2018. 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl & OLIVEIRA, Edmundo. Criminologia e política criminal. Rio 

de Janeiro: GZ Ed., 2010. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
All Rights Reserved ©Polifonia - Revista Internacional da Academia Paulista de Direito 
ISSN da versão impressa: 2236-5796   
ISSN da versão digital: 2596-111X 
academiapaulistaeditorial@gmail.com/diretoria@apd.org.br 
www.apd.org.br 

 
This work is licensed under a Creative Commons License 

mailto:academiapaulistaeditorial@gmail.com
http://www.apd.org.br/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

178 
 

 

CARTEL DO METRÔ DE SÃO PAULO E OS IMPACTOS NA MOBILIDADE 

URBANA DAS CIDADES 

 

SÃO PAULO METRO CARD AND THE IMPACTS ON URBAN MOBILITY IN 

CITIES 

Vanessa Vilela Berbel1 

Raul Durizzo de Oliveira2  

 

Orcid: https://orcid.org/0000-0003-1060-3510 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-1580-076X 

Submissão: 30/09/2020   Aprovação: 09/10/2020 

 

 

RESUMO:  

O presente estudo objetiva analisar o impacto do ilícito concorrencial de cartel nas obras do 

metrô da cidade de São Paulo, especificamente quanto ao direito à mobilidade urbana. 

Discute-se a abordagem do enforcement público sobre os impactos ao consumidor e o 

tratamento jurídico para absorção pelo infrator das externalidades negativas sofridas pelos 

usuários do sistema de transporte da cidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Cidades. Mobilidade. Cartel. Metrô. São Paulo. 

 

ABSTRACT:  

This essay aims to analyze the impact of illegal cartel competition on the works of the São 

Paulo subway, specifically regarding the right to urban mobility. The public enforcement 

approach to consumer impacts and the legal treatment for absorbing the negative externalities 

suffered by users of the city's transport system are discussed. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Cartel é considerado, pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica 

(CADE), como a pior conduta anticoncorrencial, de modo a permitir a aplicação da regra da 

per se condenação, pressupondo-se os efeitos negativos à concorrência. Pode-se dizer que se 

tratando de cartel em licitação essa qualificação é agravada, em virtude dos impactos sociais 

causados, visto que a prática corrompe os pilares fundantes da administração pública, focada 

na eficiência. 

O Guia de Combate aos Cartéis (CADE, 2019,p. 12) informa que, em 2018, 

apenas o governo federal realizou mais de 100 mil processos de contratação, envolvendo 

aproximadamente 48 bilhões de reais; nestes termos, percebe-se que fraudes em licitação 

também produzem  importantes reflexos no orçamento público e suas externalidades alastram-

se por toda a sociedade. 

O cartel do metrô, em especial, implicou na frustração do caráter competitivo 

de diversas licitações ao redor do Brasil. Foram atingidos ao menos sete Estados brasileiros e 

o Distrito Federal (Bahia, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Distrito 

Federal e Ceará),  envolvendo as maiores construtoras brasileiras, com atuação nacional e 

internacional, nos mais diversos setores da construção civil de obras públicas.  

Este artigo analisará os impactos do cartel do metrô para a cidade de São 

Paulo, em que os beneficiários confessaram a ocorrência de contatos entre concorrentes com o 

objetivo de eliminar a competição em licitações públicas relativas a projetos de metrô e/ou 

trens e sistemas auxiliares, desde, pelo menos, 1998.  

Considerando-se ser São Paulo cidade conhecida por vivenciar grave 

problemas de mobilidade urbana, notadamente na periferia, cabe questionar: quais as 

externalidades produzidas pelo cartel do metrô foram absorvidas pelo cidadão comum, que 

depende do transporte público? quais as áreas afetadas pelo prejuízo nesta obra pública? em 

que medida uma licitação como esta, ao ser frustrada, possui reflexo na configuração da 

fruição dos espaços da cidade? São questão possíveis de serem cogitadas pelo cidadão 

comum, mas que cientificamente também importam.  

Outra consequência de se levar a frente um estudo a respeito dos impactos 

sociais do cartel refere-se ao possível impacto na quantificação de dano, passível de ensejar 

uma ações reparatórias de dano ao consumidor (ARDC) e relevante para a fixação de 

eventuais contribuições ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, criado pela Lei 7.347/95, 
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que tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à 

ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos.  

O presente estudo, além da pesquisa bibliográfica, vale-se da análise de caso 

apresentado nos Processo Administrativo n. 08700.004617/2013-41, tramitado perante o 

Conselho Administrativo de Defesa da Ordem Econômica (CADE), em que é parte 

representante a própria autarquia federal e representados os réus Alstom Brasil Energia e 

Transporte Ltda. e outros (CADE, 2013). 

 

 

2. CARTÉIS COMO PRÁTICAS ANTICONCORRENCIAIS PER SE 

Cartel implica coautoria. Trata-se de conduta cujo meio é um acordo entre 

concorrentes para, principalmente, fixar preços ou quotas de produção, dividir clientes e 

mercados de atuação, combinar preços e ajustar vantagens, inclusive em concorrências 

públicas e privadas. Além de configurar um crime (ilícito penal) previsto na Lei 8.137/90, 

trata-se de um ilícito concorrencial, descrito no artigo 36, § 3º, I e II da Lei 12. 529/11. 

Quando praticados no âmbito das licitações públicas, os envolvidos, pessoas 

físicas ou jurídicas (de direito público ou privado), realizam conluio com o objetivo de 

eliminar ou restringir a concorrência dos processos de contratação de bens e serviços pela 

Administração Pública (CADE, 2019,p. 11). Nestes casos, geram desperdícios e ineficiências, 

além da perda de competitividade da econômica nacional, ao embalar seus membros em um 

manto protetor da necessária exposição às forças de mercado.  

Deste modo, a licitação, conceituada por José dos Santos Carvalho Filho (2014, 

p. 238) como sendo “o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da 

Administração Pública e aqueles por ela controlados selecionam a melhor proposta entre as 

oferecidas pelos vários interessados”, perde seu caráter competitivo e torna-se mero ritual 

para a consagração de interesses particulares. Note-se, ainda, que nenhuma das modalidades 

de licitação previstas em lei está ilesa a ser maculada pelo ilícito, seja ela regida pela Lei nº 

8.666/1993 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos); (ii) Regime da Lei nº 

10.520/2002 (Lei Geral do Pregão); (iii) Regime Diferenciado de Contratação (Lei nº 

12.462/2011); ou (iv) Regime da Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais). 

O cartel em licitação configura-se pela prática de condutas de (i) fixação de 

preços, condições e vantagens indevidas –“influência conduta uniforme na licitação”; (ii) 
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divisão de mercado entre concorrentes e (iii) apoio à troca de informações concorrencialmente 

sensíveis, tudo com objeto ou finalidade de frustração do caráter competitivo de uma 

licitação. 

Dividir mercado entre concorrentes pode ocorrer local, nacional ou 

internacionalmente. Mas, afinal, o que é mercado para esta análise? Trata-se do conceito de 

mercado relevante. A compreensão do “mercado relevante” permeia todo o direito antitruste, 

sendo importante instrumental analítico. A aferição do poder de mercado do agente, a 

identificação do market share, a valoração de uma conduta como anticoncorrencial e a análise 

dos efeitos potenciais de um ato de concentração dependem, pois, de sua prévia identificação. 

Nota-se, outrossim, que a Lei 12.529, de 2011, refere-se ao termo em reiteradas passagens 

(artigo 13, 36 e 88, verbi gratia), reforçando sua imprescindibilidade.  

Em breve síntese, entende-se por mercado relevante o locus em que eventual 

comportamento anticompetitivo de uma empresa afetará aas rivais mais próximas 

(componentes do mercado relevante) e que constrangerão tal iniciativa (DEE, 2010, p.3); 

como ressalta a clássica lição de César Mattos (1998, p.7), pode-se dizer que, para o 

antitruste: 

 

(...) descrever o mercado relevante implica responder à 

seguinte questão: quem são e onde estão localizados os 

concorrentes que determinado empresário considera 

quando fixa seus preços. Ou seja, quem são os agentes 

que determinado empresário observa como seus 

concorrentes, influenciando ou constrangendo, portanto, 

sua política de preços.  

 

A globalização e a era digital são fenômenos que colocaram em dúvida os 

conceitos tradicionais de divisão de mercado e até mesmo as próprias metodologias para a 

identificação do mercado relevante pela dimensão geográfica e do produto. Afinal, a 

geografia eletrônica não se apega aos espaços físicos, é fluida, não demarca fronteiras 

espaciais claras. 

Contudo, o âmbito de análise em que este artigo opera ainda é suficientemente 

observado pela metodologia clássica empregada pelo enforcement público brasileiro 

(dimensão geográfica e do produto). 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

182 
 

 O mercado de obra de transporte metroviário opera em um espaço geográfico 

local ou nacional; assim, em um cartel decorrente da divisão de mercado entre concorrentes, é 

possível que um empresa “X” combine e conspire com seus “concorrente” que ficará com as 

obras da região nordeste; em contrapartida, a sua suposta “rival”, a empresa “Y”, poderá 

sagrar-se vencedora na região sudeste, por exemplo. Neste contexto de divisão de mercado 

anticoncorrencial no âmbito nacional, empresas participantes do cartel oferecem propostas de 

cobertura às outras, simulando uma competição. 

Por sua vez, o ilícito pode se dar no limite da troca de informações sensíveis. 

Maria Eugênia Novis, sócia da área Concorrencial da Machado Meyer Advogados, em 

entrevista ao Valor Econômico (2019), ensina que: “De modo geral, são sensíveis todas 

aquelas informações não disponíveis em fontes públicas, que deem vantagem competitiva ao 

detentor e eliminem o grau de incerteza na tomada de decisão”. Sabe-se que as informações 

comerciais e de mercado, detidas pelo agente econômico, são sua marca diferencial; trocá-las 

com seus concorrentes pode implicar em prejuízos à rivalidade, ao reduzir a assimetria 

informacional. Portanto, a prática pode ser um incentivo à adoção de condutas comerciais 

uniformes ou a coordenação de preços, quantidade ou qualidade dos produtos/serviços 

ofertados pelos agentes econômicos que compartilham do mesmo mercado.  

Todavia, na era digital, a troca de informações entre concorrentes passa a ser 

algo não tão inesperada, a partir de atividades de coleta, tratamento e informações de dados 

sensíveis, muitas vezes integrantes do próprio escopo do negócio. Há uma zona cinzenta entre 

a atividade lícita e ilícita nestes casos.  

Outro ponto que se deve ter cautela: troca de informação sensível é cartel ou 

um ilícito administrativo comum próprio ou uma das etapas de um cartel? Neste aspecto, 

RODRIGUES, BINOTTO E OLIVEIRA (2019) ressaltam que o Cade reconheceu, 

pontualmente, que o compartilhamento de informações concorrencialmente sensíveis trata-se 

de conduta anticompetitiva autônoma, não necessariamente associada à formação de um 

cartel; neste aspecto, os autores destacam os julgamentos ocorridos em processo 

administrativo no mercado de autopeças aftermarket3, um processo administrativo no 

mercado de unidades de discos ópticos4, além do mais recentemente instaurado processo 

administrativo no mercado internacional de corretagem de seguros e resseguros para aviação e 

aeroespacial5.  

 
3 Processo Administrativo nº 08700.006386/2016-53. 
4 Processo Administrativo nº 08012.001395/2011-00 
5 Processo Administrativo nº 08700.000171/2019-71 
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No caso dos cartéis de obra pública, a troca de informação sensível pode se dar 

a partir da comunicação entre concorrentes sobre aspectos da formação de custos e 

antecipação dos detalhes das propostas, as quais, pela lei, são absolutamente sigilosas e, em 

compreensão sistemática da Lei 12.529/2011 com a Lei 8.666/93 fraudam o caráter 

competitivo do processo licitatório e geram, efetiva ou potencialmente, prejuízo à livre 

concorrência, independentemente da forma com que manifestada; nestes casos, o 

compartilhamento de certos tipos de informações tem o mesmo efeito de um cartel, sendo essa 

a racionalidade por trás da troca e devendo, portanto, ser submetido ao mesmo tratamento. 

Vale notar, ainda, que condenação por cartel pode se embasar em provas 

indiciárias, tais como trocas de mensagem convidando para reuniões, agendamento de 

conversas telefônicas, etc; neste aspecto, o enforcement público da autarquia CADE possui 

um importante órgão interno de investigação, a Superintendência-Geral, que vem realizando 

importante trabalho, inclusive de acompanhamento rotineiro de movimentações suspeitas em 

licitações públicas, a partir de um algoritmo (inteligência artificial) denominado “cérebro” – 

iniciado em 2013, que deflagou diversas importantes operações, como a Operação Ponto de 

Encontro, realizada em 20186. A ferramenta também vendo sendo utilizada para produzir 

dados e provas para outras operações, tais como a fiscalização de repasse indevido de 

aumento de preços ao consumidor pelos postos de combustíveis, em ação conjunta formulada 

pelo CADE e Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP)7. 

Contudo, as evidências não devem ser avaliadas isoladamente, mas sim em 

consonância com os demais elementos de prova reunidos ao longo do processo – sejam tais 

elementos favoráveis ou desfavoráveis ao acusado. Caso o conjunto probatório seja suficiente 

para atestar que havia o ato, sob qualquer forma manifestado pelos coautores, tenha por objeto 

ou efeito a prática competitiva, é cabível a condenação da pessoa jurídica, ente 

despersonalizado ou indivíduos.  

 

 

 

 

 

 
6 Veja mais sobre o projeto e a operação em: http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-pf-realizam-operacao-para-

investigar-cartel-em-licitacoes 
7 Sobre o tema, veja: https://computerworld.com.br/inovacao/cade-quer-adotar-uso-de-ia-para-identificar-

formacao-de-cartel/ 

 

http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-pf-realizam-operacao-para-investigar-cartel-em-licitacoes
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-e-pf-realizam-operacao-para-investigar-cartel-em-licitacoes
https://computerworld.com.br/inovacao/cade-quer-adotar-uso-de-ia-para-identificar-formacao-de-cartel/
https://computerworld.com.br/inovacao/cade-quer-adotar-uso-de-ia-para-identificar-formacao-de-cartel/
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3. ANÁLISE DE CASO: IMPACTOS ECONÔMICO-SOCIAIS DO CARTEL DO 

METRÔ DE SÃO PAULO 

Em 08 de julho de 2019 o CADE julgou o processo administrativo de n. 

08700.004617/2013-41 que tratava justamente do cartel do metrô de São Paulo. Ao todo, 

foram seis anos de investigações desencadeadas pelo acordo de leniência firmado entre a 

sucursal brasileira da empresa alemã Siemens e o CADE e os Ministérios Públicos Estadual e 

Federal em 2013.  

Conforme noticiado à época (WIZIACK, 2019), quinze empresas que atuavam 

no ramo de infraestrutura e manutenção de trens e metrôs foram autuadas (Alstom, 

Bombardier, CAF Brasil, Hyundai-Rotem, Mitsui, Tejofran, Iesa, MGE, MPE, Procint, 

Serveng-Cilsan, TC/BR, Temoinsa, ConsTech e Balfoure), das quais onze foram condenadas 

por um esquema de fraudes a licitações que se estendeu de 1998 a 2013 (foram absolvidas 

Serveng, Hyundai, Procint, ConsTech e Balfoure).  

Os ilícitos tiveram início ainda em 1998 quando da abertura da licitação para a 

construção da Linha 5 (lilás) do metrô da cidade de São Paulo. No início dos anos 2000 o 

cartel foi expandido para os processos licitatórios de manutenção e compra de trens da CPTM 

(Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), fraudando também contratações para a 

extensão da Linha 2 (verde) em 2005 e os processo de reforma das Linhas 1 (azul) e 3 

(vermelha) entre os anos de 2008 e 2009 (RODRIGUES, 2009).  

As empresas em conluio tinham por objetivo fatiar o mercado, ajustando 

preços, vantagens condições e formas de participação em licitações com o objetivo de 

neutralizar a concorrência entre elas. As investigações revelaram que foram utilizados 

artifícios como supressão de propostas, apresentação de propostas de cobertura, formação de 

consórcios e realização de subcontratações, contando, até mesmo, com consultorias 

especializadas para organização do esquema (CADE, 2019).  

Segundo apurado, o valor dos certames fraudados, por volta de 26 ao todo, 

chegou à monta de R$ 9,4 bilhões (RODRIGUES, 2019), e as multas aplicadas às empresas 

na seara administrativa pelo CADE a R$ 531,1 milhões. 

De modo geral, a operacionalização do cartel se dava por meio de encontros e 

contatos entre empresas e/ou consórcios concorrentes ou que tinham potencial interesse em 

determinado certame com a finalidade de definir quem participaria de cada licitação, os 
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preços a serem apresentados, condições e forma de participação nas licitações,  quais seriam 

os ganhadores, além de planejarem  consorciamentos e subcontratações. 

Tais aproximações se davam antes e durante a licitação e estendiam-se até o 

momento posterior à finalização do contrato em alguns casos, oportunidades em que se 

realizavam o planejamento de subcontratações.  

Os certames fraudados previam a contratação de: fornecimento de material 

rodante, tais como vagões, engates, truques, conforto visual, conforto acústico, conforto 

térmico, climatização, peças sobressalentes etc.; serviços de manutenção de trens, como 

limpeza, pontes rolantes, materiais para elevação dos trens, máquinas de lavagem, frezadoras 

de rodas, instrumentos de medição etc.; e fornecimento e manutenção de sistemas auxiliares, 

quais sejam, sistemas de exaustão, escadas rolantes e elevadores, bilhetagem, bombeamento 

de água, detecção de incêndio, iluminação etc. 

Não havia identidade exata de atuação entre todas as empresas autuadas, ainda 

que fossem todas correlatas e semelhantes. Dessa forma, era possível que uma empresa 

atuasse no fornecimento de material rodante, mas não comercializasse sistemas auxiliares, por 

exemplo.  

A solução encontrada pelas empresas em conluio foi justamente a organização 

de consórcios e subcontratações, procedimentos que, prima facie são lícitos e ocorrem com 

frequência no mundo empresarial.  

Ocorre, contudo, que restou demonstrado no procedimento administrativo 

(CADE, 2013) que os consórcios e subcontratações foram organizados somente em razão de 

necessidades técnico-financeiras, mas resultaram de uma divisão de mercado entre 

concorrentes que visava acomodar os interesses dos diferentes agentes e eliminar ou mitigar a 

concorrência nos certames.  

As provas colacionadas aos autos revelaram que as empresas continuavam em 

contato e estruturavam acordos de divisão de mercado mesmo quando já integravam 

consórcios diferentes e concorrentes entre si. Em outras palavras, os consórcios e 

subcontratações foram organizadas de modo a formarem grupos que atendessem 

integralmente aos requisitos dos certames, conjurando empresas de seguimentos diferentes, 

com a finalidade de eliminar a concorrência entre elas, posto que os grupos passaram a dividir 

as vitórias nos certames entre eles.   

Os documentos utilizados para embasar a decisão do CADE (2013) incluem e-

mails (internos e externos/entre concorrentes), faxes, anotações manuscritas, atas de reunião, 
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planilhas de Excel e documentos impressos, entre outros. Tais elementos de prova 

compreendiam discussões explícitas para confecção e acompanhamento de acordos 

anticompetitivos; registros de reuniões e encontros entre concorrentes; tabelas demonstrando 

o controle de valores a serem praticados em licitações e quem seriam os ganhadores; 

relatórios de acompanhamento das práticas anticompetitivas; e e-mails mencionando de forma 

explícita a compensação entre projetos. 

Apesar do grande interregno temporal, de 1998 a 2013, foi reconhecido pelo 

CADE um único e amplo cartel que funcionou nas 26 licitações abertas durante esse período.  

Isso porque, além de serem os mesmos atores atuando sempre no mesmo 

segmento, os elementos de prova demonstraram que houve negociação conjunta e partilhada 

entre os membros do cartel em todos os certames durante o período. Além do mais, verificou-

se a compensação entre licitações, ainda que distantes uma da outra, marcada pelo 

comprometimento entre as empresas de fornecer cobertura uma para outra em diferentes 

certames, como uma troca, para garantir o sucesso da divisão de mercado (CADE, 2013). 

Com isso, as 12 empresas condenadas monopolizaram as licitações relativas à 

infraestrutura de transporte ferroviário da cidade de São Paulo durante o período mencionado, 

prejudicando o desenvolvimento urbano da capital paulista, haja vista que barraram o 

crescimento da malha férrea em razão do engessamento do mercado concorrencial no setor.   

 

3.1. IMPACTOS DOS CARTÉIS PARA O CONSUMIDOR  

O cartel é a pior prática anticoncorrencial existente, uma vez que inexistem 

reflexos positivos dele decorrentes a serem sopesados, sendo presumidamente nefastos e 

devastadores à concorrência e ao mercado. É justamente por isso que comportam a aplicação 

da regra da per se condenação, posto que não há balanço entre prejuízos e benefícios a ser 

feito, mas tão somente aferição das lesões ocasionadas. 

 Como assevera Schmidt (2018), o resultado direto do cartel é a supressão total 

ou parcial da concorrência, o que resulta no aumento dos preços e/ou diminuição da 

quantidade de oferta. Tal panorama acarreta na transferência do excedente do consumidor, 

que passa a pagar mais pelo produto ou sérvio, para o fornecedor. Além disso, ocorre a 

criação do chamado deadweight loss – DWL, ou seja, consumidores que foram forçados a sair 

do mercado porque o preço ficou muito acima do que eles estavam dispostos ou poderiam 

pagar (ibidem).  
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Evidente, portanto, que não são prejudicados pelos cartéis somente as empresas 

que empreendem no ramo cujo conluio opera, o chamado seguimento upstream. O 

seguimento downstream, isto é, os consumidores finais, são sobremaneira lesionados pela 

organização de cartéis. 

 Além de preços elevados e ofertas reduzidas, ocorre a perda da opção de 

escolha, o que leva à diminuição da qualidade dos produtos e serviços oferecidos, forçando o 

consumidor a adquirir bens e serviços que não atendem às suas necessidades e expectativas. 

Tal situação vai totalmente na contramão do que se espera do ambiente de mercado em uma 

sociedade que privilegia a livre iniciativa e a liberdade econômica.  

Quando se trata de cartéis organizados com o fito de fraudar licitações, as 

consequências dele advinda são igualmente nefastas e afetam também o consumidor final. É 

por isso que a Superintendência-Geral do CADE possui uma segmentação interna exclusiva 

para tratar dos chamados “bid rigging cases”, ou seja, os cartéis em licitações, cuja 

importância se encontra destacada em relatório emitido pela autarquia à Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) (2019, p.26). 

Isso porque, quando há a organização de cartel em licitação, a Administração 

Pública fica impossibilitada de empregar seus recursos de forma eficiente e eficaz, o que lhe 

impede de prover os bens e serviços necessários à população (CADE, 2019). Aludida 

condição, impõe ao Estado situações desfavoráveis na contratação de bens e serviços, tais 

como preços mais elevados, produtos e serviços de qualidade inferior ou aquisição de 

quantidade menor do que a desejada (idem). 

Toda a sociedade é prejudicada pela prática de cartéis em licitações. Ainda 

assim, o maior afetado é invariavelmente o usuário dos serviços públicos, que deverá se 

contentar com uma oferta de baixa qualidade por contraprestações elevadas, visto que, como 

elucida a OCDE, os cartéis geram um sobrepreço de 10 a 20% nos produtos e serviços 

ofertados.  

Contudo, no caso do cartel do metrô, não se está a falar apenas em sobrepreço 

e onerosidade ao setor público, mas também exclusão de acesso de usuários ao serviço 

público de transporte. Como é sabido, o déficit dos serviços públicos acarreta diversos 

problemas à coletividade, barrando o desenvolvimento humano e econômico. A ineficiência 

do Estado nesse âmbito pode gerar deficiências incalculáveis à educação, saúde e bem estar 

da população.  
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Assim sendo, as práticas de cartel em licitações acarretam, ao fim, o atraso do 

desenvolvimento da sociedade como um todo, mormente no que se refere às questões 

econômicas.  

  

3.2. IMPACTOS NA MOBILIDADE URBANA DO CARTEL DO METRÔ DE SÃO 

PAULO 

Carolina Requena, em tese apresentada em maio de 2020 à Universidade de 

São Paulo, sob o título  Política pública e poder: interesses associados entre políticos e 

empresas na governança da expansão do metrô de São Paulo, afirma que  o metrô de São 

Paulo, em comparação com outras trinta megacidades do mundo segundo as Nações Unidas 

(ONU, 2016), mostra-se como um dos menos extensos em números absolutos, assim como 

um dos piores colocadas em termos de extensão por habitante (REQUENA, 2020, p. 19).  

Outrossim, a autora nos elucida importante problema de mobilidade na cidade 

de São Paulo, ocorrido pela ausência de integração entre as modalidades de transporte 

existentes (metrô, ônibus, trem) até 2009, quando o cidadão deveria pagar tarifas distintas 

para a continuidade do trajeto. Esta questão implicava em onerosidade ao cidadão e, logo, 

exclusão dos usuários deste sistema de transporte, notadamente aqueles que detinham menor 

poder econômico.  

Em dezembro de 2013 foram divulgados pela última vez os dados atinentes à 

mobilidade urbana da região metropolitana da cidade de São Paulo. As informações são 

provenientes de um estudo realizado pelo governo do estado em parceria com a Companhia 

do Metropolitano de São Paulo – Metrô e referem-se ao ano de 2012.  

Os números revelam que em 2012 a grande São Paulo contava com 20.012.000 

habitantes, os quais realizavam, em média, 43.715.000 viagens por dia, sejam elas por meio 

de transporte público, particular, motorizado ou não motorizado (SÃO PAULO, 2013). Isso 

resulta em um índice de mobilidade (número de viagens totais por habitante) diário de 2,18.  

O número médio de viagens realizadas por meios de transporte motorizados 

por dia foi de 29.739.000, das quais 16.144.000 se deram por transporte coletivo (SÃO 

PAULO, 2013). Em outras palavras, 68% das viagens envolveu veículos motorizados e, desse 

número, 54,3% por utilização de modo coletivo. 

Aprofundando-se nos números, tem-se que 14,6% de todos os deslocamentos 

diários por modos motorizados na região de São Paulo tiveram como meio de transporte 
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principal metrôs ou trens (10,8% e 3,8%, respectivamente), o que corresponde, em números 

absolutos, à média de 4.360.000 viagens por dia (SÃO PAULO, 2013). 

Quando analisado de uma perspectiva global, considerando-se o número total 

de viagens por dia (por modos motorizados e não motorizados, coletivos e individuais), a 

utilização de metrôs e trens correspondeu a, aproximadamente, 10% de todos os 

deslocamentos. Isto é, uma em cada dez viagens realizadas na região metropolitana de São 

Paulo utilizou necessariamente a malha férrea terrestre ou subterrânea.  

Os principais motivos que levaram os indivíduos a utilizarem trens e metrôs, 

conforme revelou a pesquisa (SÃO PAULO, 2013), são trabalho, com 2.962.000 viagens, e 

educação, com 654.000. Somados, tais números correspondem a 82,9% dos deslocamentos 

diários envolvendo os aludidos meios.  

Ainda segundo a pesquisa, os indivíduos que mais utilizam-se dos modos de 

transporte em comento estão inseridos em um contesto de baixa renda familiar. Considerando 

os valores da época, em média 1.907.000 das viagens diárias foram perpetradas por 

indivíduos cuja renda familiar era inferior a R$ 2.488,00; 1.564.000 por indivíduos cuja renda 

familiar ficava entre R$ 2.488,00 e R$ 4.976,00; e apenas 889.000 das viagens diárias foram 

executadas por indivíduos cuja renda familiar era superior a R$ 4.976,00 (SÃO PAULO, 

2013). Em números percentuais, 79,6% das viagens de trem ou metrô se deram por indivíduos 

cuja renda familiar era inferior a R$ 4.976,00.  

Por fim, os números revelam (SÃO PAULO, 2013) que 77,3% dos 4.360.000 

deslocamentos diários por meio de trem e metrô, ou 3.369.000 em números absolutos, tiveram 

origem na região central da cidade. Isso se explica pela concentração de estações e linhas que 

pouco se estendem às regiões mais periféricas da cidade.  

Os números mostram, portanto, que o metrô é um importante meio de 

mobilidade urbana, ainda que suas formas de oferta excluam usuários menos favorecidos. 

Assim, o cartel do metrô não afeta somente o orçamento público, trata-se de um problema 

diretamente relacionado às cidades e ao cidadão que nela transita.  

No caso da expansão do metrô de São Paulo, Requena (2020, p. 24) defende a 

existência de relações de poder político que interferiram na má execução da obra pública e de 

seu acompanhamento; um dos pontos digno de nota pela autora se dá em relação à 

circunscrição da entrega ser a capital do estado, mas o ente responsável pela execução ser 

Governo do Estado de São Paulo, e não a prefeitura do município onde se materializa a 

política pública. Neste aspecto, há um importante impacto na cobrança da população pela 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

190 
 

efetividade do serviço, visto que” mesmo os habitantes da capital, onde se encontra o metrô 

em expansão atrasada, podem não estar totalmente informados sobre de quem é a 

responsabilidade por esta política, se do governador ou do prefeito” (Requena (2020, p. 25).  

Diante da ausência de acompanhamento e fiscalização local, faz-se ainda mais 

importante a atuação da autoridade antitruste brasileira no acompanhamento de obras como 

esta, cujo ponto focal para a cobrança de resultados encontra-se deslocado pela forma com 

que é delimitada a obrigação dos entes federativos.  

 

 

4. CONCLUSÃO 

Cartéis são ilícitos penais e administrativos. Em relação ao enforcemente 

público do antitruste, tem-se que o CADE, autarquia federal vinculada ao Ministério da 

Justiça, vem, ao longo de décadas, reforçando suas técnicas e esforços no combate de referida 

prática.  

Quanto aos cartéis em licitação, ante gravidade de seus efeitos que se expande 

para além de um dado mercado e afeta todo o orçamento público, vê-se que a autarquia se 

tornou nacional e internacionalmente conhecida por sua atuação. A Superintendência-Geral, 

órgão interno do CADE responsável pelos processos de investigação de condutas 

anticoncorrenciais, possui, inclusive, segmentação interna própria para o acompanhamento 

das licitações, assim como inteligência artificial, em operação desde 2013, para 

acompanhamento de padrões suspeitos nos processos licitatórios das três esferas de governo.  

Contudo, antes do aparelhamento do CADE e o reforço de suas estruturas, os 

cartéis, ilícitos de difícil apuração – muitas vezes apurados por provas indiciárias – eram mais 

difíceis de fiscalização e combate. Dentre as inúmeras práticas ocorridas no Brasil estava os 

cartéis do metrô, perpetrados, conforme confissão de seus próprios participantes, desde 2013.  

Ocorre que referidos cartéis não trouxeram prejuízos apenas orçamentários, 

mas impactaram diretamente na mobilidade urbana de São Paulo, que se encontra, em 

comparação com outras megalópoles, como uma das que possui a menor rede estruturada de 

metrô, como demonstrado pelos estudos de Carolina Requena (2020).  

Outro ponto de importante observação está em uma das possíveis razões pelas 

quais o cartel pode se perpetuar por tanto tempo: a ausência de compatibilidade entre onde o 

serviço será prestado (cidade de São Paulo) e quem é o responsável pela entrega da obra do 
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metrô (Estado de São Paulo); diante dessas questões, torna-se ainda mais necessária a atenção 

dos órgãos de polícia das obras públicas do transporte metroviário no Brasil. 
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RESUMO:  

Os valores e garantias fundamentais relacionados aos Direitos Humanos são pilares da 

estrutura constitucional do Estado Brasileiro para garantia existencial da população como um 

todo. Esses valores e garantias que a princípios deveriam abrigar sobre a tutela normativa e 

material todos os indivíduos da sociedade brasileira, com a utilização de mecanismos que 

impossibilitassem a omissão perante os mais vulneráveis, não corresponde ao que se espera 

do poder público perante as necessidades existências dos mais vulnerais. Partindo da 

constatação da realidade omissa do poder público, o artigo a seguir tem como objetivo a 

análise da relação de omissão e promiscuidade da administração pública com o crime 

organizado nas regiões periféricas, com a utilização pesquisas em tribunais de justiça, artigos 

científicos,  periódicos e livros que tratam da atuação do crime organizado, mais 

especificamente sobre o Primeiro Comando da Capital (PCC) em São Paulo e no que 

concerne na existência de tribunais do crime – que constantemente são divulgados pelos 

diversos setores da mídia, de modo a criar uma quimera autoritarista urbana – que tem como 

pitar estrutural o medo e a violência existentes nas comunidades, local onde a classe 

trabalhadora vive e convive com a presença do PCC. Nessas regiões é possível perceber a 

existência de uma “forma” de poder disciplinar, que está aliada à autotutela do poder de 

“polícia” do crime organizado. Foi oportuno detectar que a periferia, formada por seres 

humanos historicamente desprivilegiados, sofre de punições proporcionadas por uma junção 

do Estado com o crime organizado. A exclusão das periferias do acesso as riquezas nacionais 
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não permitem que os direitos fundamentais sejam obtidos pela população periférica, afinal é 

neste tipo de contexto que a Teoria da Co-culpabilidade do Estado – onde o Estado por sua 

omissão estereotipada fabrica o perfil de delinquente e delinquência – desenvolvida por 

Eugenio Raúl  Zaffaroni (1981), ganha forma perante as situações de autodeterminação e 

criminalidade nessas regiões. Esse artigo buscou elucidar os vetores sintomáticos de 

degradação das comunidades periféricas, devido as ações e omissões empreendidas pelo 

Estado e suas consequências. Como também analisar como funciona a estrutura de dominação 

do trabalhador periférico e os fatores que impossibilitam a revolta generalizada dessa 

população, visto que seus direitos, esperanças e projeção de igualdade programados pela 

Constituição Federal de 1988 não se mostram reais até o presente momento. 

PALAVRAS-CHAVE: Tribunal do crime. Tribunal do PCC. Autotutela. Junção Estado e 

Crime. 

 

ABSTRACT:  

The fundamental values and guarantees related to Human Rights are pillars of the 

constitutional structure of the Brazilian State for the existential guarantee of the population as 

a whole. These values and guarantees that, in principle, all individuals of Brazilian society 

should have under the normative and material protection, with the use of mechanisms that 

prevent omission from the most vulnerable, do not correspond to what is expected of the 

public power in view of the needs of the public. more vulnerable. Starting from the 

verification of the omitted reality of the public power, the following article aims to analyze 

the relationship of omission and promiscuity of the public administration with organized 

crime in the peripheral regions, using research in courts of justice, scientific articles, 

periodicals and books dealing with the activities of organized crime, more specifically on the 

First Command of the Capital (PCC) in São Paulo and with regard to the existence of criminal 

courts - which are constantly disseminated by the various sectors of the media, in order to 

create a chimera urban authoritarian - which has the structural fear and violence existing in 

the communities, where the working class lives and lives with the presence of the PCC. In 

these regions it is possible to perceive the existence of a "form" of disciplinary power, which 

is coupled with the self-protection of the "police" power of organized crime. It was opportune 

to detect that the periphery, formed by historically underprivileged human beings, suffers 

from punishments provided by a combination of the State and organized crime. The exclusion 

of peripheries from access to national wealth does not allow fundamental rights to be obtained 
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by the peripheral population, after all it is in this type of context that the Theory of Co-

culpability of the State - where the State for its stereotyped omission produces the profile of 

delinquent and delinquency - developed by Eugenio Raúl Zaffaroni (1981), takes shape in the 

face of situations of self-determination and criminality in these regions. This article sought to 

elucidate the symptomatic vectors of degradation in peripheral communities, due to the 

actions and omissions undertaken by the State and their consequences. As well as to analyze 

how the structure of domination of the peripheral worker works and the factors that prevent 

the generalized revolt of this population, since their rights, hopes and projection of equality 

programmed by the Federal Constitution of 1988 have not been real until the present moment. 

KEYWORDS: Court of crime. PCC Court. Self-care. Junction State and Crime. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os problemas decorrentes da divisão centro e periferia são normalmente 

encontrados em muitas cidades do mundo e carregam com eles inúmeros métodos de 

separação entre essas regiões e grupos, aliadas às tensões sociais de desigualdade econômica, 

racial e sociológica. No Brasil especificamente percebe-se que a desigualdade é sobretudo de 

natureza regional e racial (CARVALHO, 2001, p.190). Essa separação está emoldurada no 

conjunto dicotômico mais evidente dessas relações centro versus periferia, que se encontra na 

luta de classes, no qual são ajustadas de acordo com o espaço geográfico, definindo com isso 

o palco das relações e realizações humanas. As necessidades de cada região são peculiares e 

demandam atuações diversificadas do Estado para o seu desenvolvimento. Contudo o que 

fazer quando a tutela e os deveres do Estado não buscam, dentro da legalidade institucional, 

interação com determinadas regiões como as periféricas? Além disso, qual é a força de 

resignação que não possibilita o alcance da cidadania aos periféricos, com isso impedindo a 

exigência ao acesso de seus direitos constitucionais? O presente artigo tem for finalidade 

exibir um breve retrato de como prospera a “justiça” nas periferias, de como o controle social 

é realizado distante das forças estatais e quais são essas forças que estão presentes nas 

comunidades periféricas. 

A Constituição Federal vigente é expressa e cristalina em seu art. 3º, III, sobre 

os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil em erradicar a pobreza a 

marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, porém esse é um comando 

que não tem surtido efeito. Por certo que os problemas das populações periféricas paulistas – 

que sofre pela assustadora falta de comprometimento do Poder Público em promover os 
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direitos fundamentais – são frutos da frivolidade no entendimento de que não é só a igualdade 

formal, prevista de forma abstrata na lei, mas também a igualdade material que devem ser o 

foco de atuação do Estado, o que colocaria a atuação penalista em seu devido lugar, como 

“ultima ratio”, a punição vista como último recurso. Nesse diapasão, regiões ou grupos de 

pessoas mais carentes e mais afetadas devem ter direito a uma atenção prioritária e 

diferenciada pelo Estado, justamente para, em nome do princípio da igualdade, “proporcionar 

uma igualdade real entre todos os cidadãos”. (SOUZA, 2013). Por isso, a falta de acesso e 

degradação da periferia inegavelmente é fator gerador de insatisfação, realidade que 

visualizaremos no desenvolvimento do presente artigo. 

 

2. SOBRE AS PERIFERIAS  

A formação das periferias ocorreu por intermédio da omissão estatal que negou 

aos trabalhadores o acesso as riquezas nacionais geradas pelos meios de produção, fato que 

reflete diretamente na realidade da exclusão histórica dos afrodescendentes no Brasil, essa 

escolha da classe dominante foi o principal agente gerador da existência abismal de 

desigualdades materiais entre grupos dominantes e grupos dominados do nosso 

contemporâneo. O Prof. Florestan Fernandes (1995) explica que a legislação, os poderes 

públicos e os círculos politicamente ativos da sociedade se mantiveram indiferentes e inertes 

diante de um drama material e moral que sempre fora claramente reconhecido e previsto, 

largando-se o negro ao penoso destino que estava em condições de criar por ele e para ele 

mesmo. 

Essas comunidades periféricas sofrem grande influência das manifestações de 

poder no espaço, onde a presença do Estado Policial, aliadas da ausência do Estado Social 

possibilitam a eclosão de outro tipo de domínio, o domínio do supostamente mais forte, fato 

que naturaliza as desigualdades e obscurece a justiça formal do direito. Similarmente valendo-

se da disseminação violenta de golpes existências contra os desprivilegiados, com a utilização 

de implacáveis critérios raciais, sociais e regionais. Para o filósofo Michel Foucault, o sistema 

do direito, o campo judiciário, são canais permanentes de relações de dominação e técnicas de 

sujeição polimorfas. O direito deve ser visto como um procedimento de sujeição, que ele 

desencadeia, e não como uma legitimidade a ser estabelecida. (FOUCAULT, 1984), por isso a 

face do Estado Policial se manifesta nas periferias de forma repressora e opressora com o 

objetivo simples de domesticar as classes trabalhadoras. 
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Nesse sentido o Brasil carrega um histórico peculiar de grupos organizados que 

apresentavam ameaça ao sistema de governo, cada um em seu momento histórico, com 

valores como a luta pela liberdade, justiça e paz, assim vemos, por exemplo, na revolta de 

Canudos e dos Quilombos (GOMES, 2019). Não foi somente nessas revoltas que esses 

valores foram feitos de bandeira estandarte, em muitos outros momentos históricos e 

sobretudo em nosso momento atual, que o PCC2 tem em seu estatuto esses valores, quiçá 

esses valores tivessem o poder de transpor os interesses individuais capitalistas e de modo 

efetivo, tivesse o poder de transformar a realidade dos desfavorecidos.  

Assim também, o Estado brasileiro, seus operadores e seus organismos de 

controle rotulam determinadas regiões, colocando suas prioridades de acordo com a sua 

região ou endereço ou Código de Endereçamento Postal (CEP), o que expõe a existência real 

de atuação estatal discriminatória, preconceituosa e racistas contra ou a favor dos moradores 

de determinadas regiões. O prof. Silvio Almeida ressalta da seguinte forma esse conflito: 

 

Achar que no Brasil não há conflitos raciais diante da 

realidade violenta e desigual que se apresenta 

cotidianamente beira ao delírio, a perversidade ou a mais 

absoluta má-fé. A população negra constitui mais da 

metade da população brasileira. Diante de tal demografia 

é difícil conceber a possibilidade de um projeto nacional 

de desenvolvimento sem que o racismo seja enfrentado no 

campo simbólico e prático. (ALMEIDA, 2018, p.154) 

  

Esse fato de exclusão social determinado pelo racismo, veio inicialmente do 

processo de marginalização e de não integração dos negros à sociedade. Marginalizados e 

desempregados, passaram a viver em barracos nos arredores da cidade, realidade que até nos 

dias atuais auxiliam a formar algumas rotulações preconceituosas das favelas (SILVA, 1937). 

Como resultado algumas regiões sempre terão suas demandas atendidas com pautas de 

prioridades, já outras regiões, as periféricas, ficarão e aliás ficam ao desalento da vontade 

residual do Poder Público. Portanto essa realidade corrobora em como as leis e regras 

derivadas do mandamento constitucional sofreram mutações na sua aplicação, para atender as 

regiões privilegiadas pelos operadores do Estado. Portanto é possível atestar que as periferias 

 
2 Primeiro Comando da Capital (PCC) é uma organização criminosa que nasceu em São Paulo e está presente em 

mais 22 estados brasileiros, além do Paraguaia e a Bolívia. (R7,2018) 
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são formadas majoritariamente pelos excluídos de privilégios, que historicamente no Brasil 

são os negros, pardos, pobres, indígenas e demais minorias sociais destinadas a viver nas 

periferias.  

 

3. MOLDES DE DOMINAÇÃO 

O antagonismo histórico existente na distinção entre as classes dominantes e as 

classes dominadas favoreceu para que nessas diferentes instâncias a classe que impera tome o 

domínio do poder público e do poder das religiões, para com isso manter as demais classes 

sobre o seu jugo. Os Estados modernos usaram a religião e o poder de polícia legítimos para o 

controle social da massa de proletariados (CARVALHO, 2002), porém é perceptível que 

desde a idade média essa união entre religião e Estado não obteve plenitude em sua eficiência 

no controle social. Por isso o surgimento de um novo ator nessa relação, sendo esse novo ator 

as instâncias do crime organizado, o qual possibilitaram a criação de um sistema perfeito de 

dominação da classe trabalhadora, de modo a manter o proletariado periférico sob controle, 

submisso ao descaso e aos preconceitos sofridos ao longo do tempo pelos limites impostos, no 

plano local, pelo jugo do “mundo do crime” (FELTRAN, 2008). Assim o lampejo evidente 

das relações de conivência do Estado com facções criminosas torna-se clara ao passo que a 

facção PCC perpetra suas ações. 

O Estado capitalista impõe ao pobre das periferias – pela ausência de inclusão 

social – uma educação formal precária, a negação dos direitos fundamentais e negam a 

salvaguarda de seus direitos subjetivos afrontados pelas transgressões feitas pelas facções. 

Fatos esses que resultam no absoluto cerceamento de oportunidades que poderia evitar a 

inclusão do periférico em uma zona de anomia, onde a interrupção do direito coloca a vida 

sob total vulnerabilidade (AGAMBEM, 2007). O direito penal deve ser aquele ordenamento 

voltado ao princípio da intervenção mínima do Estado de Direito, a ser aplicado quando as 

demais alternativas sociais e do direito não apresentassem mais efetividade, o que deveria ser 

a “ultima ratio” (último recurso) do ordenamento jurídico tornou-se a primeira e a única 

relação e reação estatal às condutas dentro das comunidades, isso quando raramente o Estado 

– através das forças policiais – atua na periferia para proteção do bem jurídico com 

truculência e arbitrariedade. Contudo a polícia normalmente não vão às periferias, onde o 

PCC atua livre, leve e solto, o que existe é uma lei do silêncio nessas regiões de São Paulo3 

(BBC, 2018). Tudo isso faz com que o cidadão periférico, para solucionar conflitos, precise 

 
3  Disponível em: < https://www.bbc.com/portuguese/brasil-42643310 > Acesso em outubro de 2019 
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buscar a tutela dos “irmãos” do PCC, para terem uma solução próxima do mínimo aceitável 

de justiça. O que coloca o periférico em uma situação de submissão a mais um sistema, o 

sistema criminal, além dos demais sistemas da vida em sociedade que o periférico está 

submetido pelo pacto social. 

 

 

4. O TRIBUNAL DO CRIME E SUA ESTRUTURA 

A situação de exploração da miséria das periferias, em que o exército de 

trabalhadores se encontra, demonstram a situação de coisa em que o ser humano periférico é 

esculpido. Essa configuração padrão desenvolvida até hoje na sociedade contemporânea 

resgata os padrões formulados pela sociedade burguesa moderna. Assim como o trecho do 

Manifesto Comunista explica:  

 

A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da 

sociedade feudal, não aboliu os antagonismos de classe. 

Não fez nada mais do que estabelecer novas classes, 

novas condições de opressão, novas formas de luta em 

lugar das que existiam no passado (MARX, ENGELS, 

1988) 

 

Partindo dessas primícias geradas pelo antagonismo da luta de classes, da 

opressão e dominação das elites convencionais perante o proletariado periférico, temos os 

pilares para o ajuste dos modelos de gestão do crime organizado, dentro e fora dos presídios, 

no qual, mostrasse idêntico aos padrões jus-positivistas burgueses contemporâneos, onde as 

lideranças hierárquicas burguesas dominaram o sistema de separação dos poderes da estrutura 

democrática dos 3 poderes do Estado. Esses poderes são independentes e harmônicos entre si, 

o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, o Poder do Estado que manifestasse por três funções 

distintas: a jurisdicional, a executiva ou administrativa e a legislativa. Montesquieu, autor da 

célebre obra Espirito das leis, publicada em 1748, foi responsável pela sistematização desses 

princípios, atribuindo cada função identificada a um órgão específico independente, ou seja, a 

função de dizer as leis ao Legislativo, a de aplicar a lei ao Executivo e a de julgar ao 

Judiciário (MESSA,2016). Esse modelo de Poder do Estado foi copiado e ampliado pelo PCC 

de forma a criar pequenos “feudos” onde cada repartição tem frações desse poder com a 
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possibilidade de legislar, julgar e executar de acordo com alguns princípios gerais da facção. 

Esse poder fracionado é verificado e normalmente monitorado pelos demais “feudos” criando 

um mecanismo de freios e contrapesos em cada escalão da estrutura como exemplificado no 

organograma a seguir: 

 

 
 

 

Essa estrutura potencializadora do PCC, como instituição ramificada e 

capilarizada, penetra em todas as demais instituições corporativistas regionais como uma 

representação soberana. Dese modo a organização do PCC permite que sua influência se 

estabeleça no consciente coletivo das comunidades como força que mantem o interesse 

coletivo acima do interesse individual com valores de justiça. Um exemplo dessa capilaridade 

e influencias sobre as corporações é encontrada na utilização de igrejas para a lavagem de 

dinheiro, como afirma o Delegado Fabrízio Galli, chefe da delegacia de repressão a 

entorpecentes da Policia Fedral (PF): 

 

  

O dinheiro do tráfico era juntado ao dízimo na igreja que 

foi construída só para essa função. Donos de empresas de 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

201 
 

automóveis cediam carros para transportes de drogas. Os 

açougues faziam lavagem também. E a imobiliária 

alugava imóveis para a facção4 (UOL,2019). 

 

Esse fato deliberativo avoluma a conjuntura de adequação social do crime 

organizado atuante nas periferias, no qual a persuasão dos que apresentam o domínio de 

armas e do poder econômico acabam se tornando congruentes ao poder de polícia do Estado 

brasileiro. Essa persuasão do poder do crime organizado se manifesta com a instituição dos 

tribunais do crime. 

O tribunal do crime é um meio autônomo, dotado de autotutela, com a 

finalidade indireta de controle social do ser humano e da comunidade, que desprovida de 

condições mínimas de acesso aos direitos fundamentais ficam no impasse do medo 

desenvolvido pela omissão e violência do Estado e pela atuação do crime organizado. A priori 

o poder do crime organizado passa a se expressar de modo participativo na vida cotidiana das 

comunidades, com a naturalização da presença e atuação de componentes do PCC, para a 

solução dos mais diversos conflitos dentro das comunidades, mas depois se estabelecem como 

donos dos meios de regramentos empíricos na comunidade para agir de acordo com seus 

próprios interesses. 

O filósofo inglês Zygmunt Bauman (2017) adverte sobre a bomba-relógio da 

desigualdade que está pronta pra explodir em um futuro não muito distante, no qual os altos 

níveis de desigualdade podem trazer consequências sociais, econômicas e políticas negativas, 

acarretando um efeito desestabilizador para as sociedades, onde a figura de uma desigualdade 

existencial vitimiza uma parcela da sociedade, observemos: 

 

São vítimas da desigualdade existencial as categorias 

sociais humilhadas, desrespeitadas e inferiorizadas por 

terem arrancada de si uma parcela fundamental de sua 

humanidade – como os negros americanos ou os 

ameríndios (as “nações nativas”, como a hipocrisia do 

politicamente correto exige chamá-los) nos Estados 

Unidos; os imigrantes pobres, as “castas inferiores” e os 

 
4 Disponível em: <https://www.bol.uol.com.br/noticias/2018/02/21/pcc-usava-igreja-evangelica-para-lavar-

dinheiro-em-sp-diz-pf-pastor-e-preso.htm> Acesso em setembro. 2019. 
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grupos étnicos em vários lugares do mundo.(BAUMAN, 

2011, p.74) 

 

No Brasil, a exclusão das do periférico é similar ao que ocorre em outros 

lugares do mundo. Porém quando lançado o olhar sobre a atuação do tribunal do crime, 

percebesse que esse tribunal é um mecanismo de auto regulação, ou autotutela, auxiliar 

Estado brasileiro, que é controlado por uma nova classe social seleta, que ascendeu 

economicamente através do crime organizado, como é hoje o PCC5. Por isso o aumento das 

sentenças penais do PCC se assemelha a atuação penal do Estado burguês, o que aprofunda 

ainda mais o proletariado periférico dentro da realidade de uma desigualdade existencial. 

 

 

5. O SILENCIO DOMINADOR 

O pacto social definido pelos filósofos contratualistas sobre a disposição de 

uma fração de sua liberdade para garantir a sobrevivência do grupo social (QUADROS, 

2016), no qual o cidadão teria todos os seus direitos protegidos e retornos benéficos pela 

delimitação de sua liberdade. Acontecimento que não alcança o cidadão periférico, quando o 

assunto está relacionado a retribuição e garantia dos direitos sociais. Imediatamente o que 

resta para os proletariados nas periferias é a lei do silêncio, que está diretamente ligada a 

manutenção da alçada das elites sobre a periferia. Com o caráter ausente de interferência e 

atuação do poder de polícia do Estado nessas regiões, o ânimo de atuação das facções torna-se 

verdadeiramente presente. Quando necessário solução de conflitos o agente do PCC, “um 

irmão” ou “sintonia”, é chamado para verificação do caso, mas se o trabalhador periférico 

chama a polícia, esse morador perde a proteção dos agentes do PCC e passa a ser alvo de 

retaliações. Podendo ser vítima de várias situações de violência quando desprotegido do 

manto do crime organizado. O depoimento constante no acórdão que discutiu o Recurso Em 

Sentido Estrito 0007935-88.2017.8.26.0554, a seguir, assenta como esse manto de proteção se 

estabelece. 

 

 

 

 
5 Faturamento do PCC chegará a R$ 800 milhões por ano, diz promotor (R7, 2019) 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

203 
 

As pessoas associam o “tribunal do crime” a assassinato 

que é para matar, mas não é necessariamente assim, por 

exemplo: esclareceu que quando um casal, a mulher é 

espancada pelo homem, se ela for falar com os cuidadores 

da comunidade, eles vão conversar para ver se traiu, 

saber o que aconteceu e as vezes expulsam. E por isso 

achou que ele poderia ter sido apenas levado embora, 

todavia ao falar com o “Liberdade”, esse lhe disse que 

ninguém iria matar quem matava estuprador, mas ele foi 

conversar com o “Alemão” e passou por cima das ordens 

do comando. Ao questionar ao “Liberdade” se seu irmão 

estaria vivo ou morto, esse respondeu “não sei, faz seu 

corre” Também esclareceu que na época seu outro irmão, 

Samuel, morava no morro e tudo que acontecia falava 

com ele ou com uma pessoa de nome Luana porque ela 

estava presente no barraco e na época falaram que Cesar 

estava no “tribunal do crime” aguardando um laudo 

médico para ver se a criança tinha sido estuprada ou não. 

 

Com base nesse tipo de relato é consenso que o sistema de julgamento utiliza 

alguns meios probatórios para realizar suas sentenças, como por exemplo o aguardo do laudo 

médico para julgar um suposto estuprador. Sento assim os recursos do Estado como o Sistema 

Único de Saúde (SUS) são utilizados por facções criminosas como auxiliares do seu modelo 

de sociedade dentro da sociedade convencional. Como as facções criminosas utilizam os 

recursos Públicos e tornam-se facilitadores, comparados a despachantes facilitadores do 

acesso aos direitos mínimos, ir contra a lei do silêncio ou contra os valores do partido é uma 

escolha perigosa para o proletariado periférico. 

O filósofo Robert King Merton e sua teoria da anomia define a existência de 

conflitos sociais decorrentes das metas culturais a serem alcançadas como meio para a 

obtenção de felicidade dentro da sociedade (MERTON, 1970) no qual são definidas os tipos 

de comportamentos dos indivíduos perante a meta cultural da sociedade, sendo elas a 

Conformidade, onde o indivíduo atinge as metas culturais empregando os meios disponíveis 

pela sociedade; a Inovação onde a o indivíduo atinge a meta cultural capitalista se utilizando 
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de violações das regras sociais; o Ritualismo onde o indivíduo mostra desinteresse em  atingir 

as metas culturais, mas acredita e se mantém sobre o domínio da meta cultural capitalista; a 

Evasão que se estabelece pela desistência dos meios e das metas culturais; e pôr fim à 

Rebelião caracterizada pela revolta e inconformidade com as metas e com os meios 

estabelecidos para o alcance do sucesso da meta cultural capitalista (MERTON, 1970). Essa 

meta cultural capitalista pode ser definida pela busca materializada no consumismo, onde o 

consumo para manutenção da vida extrapola o necessário, ao ponto de colocar o consumismo 

no patamar significativo de transformar os seres humanos em unicamente consumidores e 

rebaixar todos os outros aspectos humanos a um plano inferior ou secundário 

(BAUMAN,2011). Nessa conjuntura é possível caracterizar as facções criminosas dentro do 

perfil do anômico inovador, que absorve a meta cultural do capitalismo e por vias alternativas 

da convencional vai ao encontro de suprir a necessidade existencial capitalista do 

consumismo. As facções criminosas lucram com a atividade criminal o que sublima a eles o 

poder econômico e o poder de controle social das comunidades periféricas. Com essa 

aquisição de poder econômico, permitido pela omissão do Poder Público, as facções 

criminosas atingem a meta cultural criando com isso uma nova classe burguesa que vamos 

denominar como Elite Capitalista do Crime. Essa elite é formada normalmente pelos 

traficantes atacadistas do PCC, que executam a atividade de tráfico por atacado para a 

comunidade, que é o local do varejo de entorpecentes. Por isso a meta cultural é o ponto em 

comum das elites capitalistas convencionais com as elites capitalistas do tráfico, que 

diretamente atuam no controle social do trabalhador. 

O controle social que as facções do crime organizado criam tem o poder de 

atingir principalmente o perfil anômico da Rebelião, o rebelde, de modo a impossibilitar que 

desenvolva forças para lutar contra a elite do sistema capitalista. A lógica no conjunto de 

forças que reprimem a classe trabalhadora e o possível anômico rebelde é exemplificada pelas 

relações de intersecção entre o crime organizado e a omissão do estado. O mecanismo de 

autotutela, jurisdição e auto governança das facções criminosas são mais um modo de 

desvalorização da vida dos seres humanos pertencentes as classes trabalhadoras, que são 

alocados nos guetos periféricos, em benefício do acúmulo de capital por parte das elites já 

mencionadas. Esse modelo de autoproteção, nada mais é do que um instrumento aparelhado 

para manter o trabalhador em um estado antinatural de mansidão. O tribunal do crime do PCC 

e seu estatuto, divulgado amplamente pela imprensa6, destaca que as normas de autoproteção 

 
6 Estatuto do PCC tem 18 artigos e código de ética. (ISTOE, 2017) 
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existentes entre os membros da hierarquia são para os envolvidos com a facção, mas na 

prática toda a periferia fica sobre a custódia dessas regras e submissos ao tribunal do crime no 

caso de infração a essas normas7. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

Este artigo teve como interesse principal de análise a realidade de como o 

crime organizado interfere na vida das populações periféricas, interferência que conta com o 

auxílio da omissão intencional do Poder Público, o que faz com que as facções criminosas 

sobreponham o poder do Estado na aplicação de “sansões penais” nas favelas. Historicamente 

o Brasil não autoriza de modo efetivo a inclusão social de toda a sua população, 

principalmente a população afrodescendente, criando uma rotulação preconceituosa racial e 

regional. O fato de que esses preconceitos desenvolvem o sentimento de insatisfação na 

população desprivilegiada, o Estado percebe-se diante de uma intensa necessidade de criação 

de mecanismos eficazes para o controle social das classes desprivilegiadas, no qual o 

proletariado periférico é a principal vítima dos mecanismos de controle. Para se alcançar a 

máxima de dominação do periférico percebe-se a  manifestação do controle por parte do 

crime organizado, foi necessário alvo de análise do artigo verificando os aspectos sobre os 

valores que estão impregnados na periferia, no crime organizado e na sociedade; as estruturas 

de organização do crime organizado e seus tribunais; e a análise dessa estrutura acarretada da 

união entre o Poder Público com o poder do crime organizado.  

A luta de classe se manifesta nas periferias como apresentado neste artigo, que 

teve como meta mostrar um retrato crítico da realidade, no qual o proletariado, em seu gueto, 

sobrevive. A partir do reconhecimento de sua realidade e o entendimento do seu papel no 

mundo, o proletariado, pelos mecanismos democráticos pode e tem a chance de transmutar 

sua realidade. Como o professor Adilson Paes de Souza afirma o combate à exclusão social 

compete a todos, autoridades, integrantes da polícia e a sociedade civil, por isso não se pode 

operar a aplicação da lei na lógica de guerra, mas de acordo com os fundamentos normativos, 

dentro da legalidade, pois a coragem se entende como sendo aquela que salvaguarda a opinião 

reta legitima. Sendo assim finalmente podemos inferir que o corajoso é aquele que pauta em 

ser correto, não importa quão difícil isso possa parecer. 

 

 
7  Essas regras do estatuto do PCC e da cartilha são ilegais, contudo, materialmente essas regras surtem efeito nas 

relações sociais das comunidades. 
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RESUMO:  

As formações urbanas são, dentro de uma sociedade, a expressão da organização e realidade 

vividas na comunidade. O homem encontra na arquitetura uma das maneiras de externalizar 

suas necessidades e, em havendo uma consonância entre a instância do indivíduo e o estilo de 

vida presente naquela organização social, as formas arquitetônicas irão caracterizar de 

maneira externa aquela formação social. Nas sociedades contemporâneas há uma manifesta 

preocupação acerca da garantia da segurança e do combate à violência. Essa perceptível 

urgência de combate à criminalidade acaba por se mostrar externamente não apenas nas 
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políticas de repressão das instâncias de controle formais, como também nas formações 

urbanísticas e na arquitetura das cidades. O presente trabalho busca analisar como essas 

construções arquitetônicas e as paisagens urbanas influenciam na marginalização de classes 

sociais segregadas, e em como isso influi para a seletividade do sistema penal e o 

enrijecimento de políticas de higienização voltadas para áreas periféricas, bem como avaliar 

através de um estudo filosófico, como os indivíduos inseridos em um contexto social de 

segregação respondem a esta realidade. A metodologia adotada foi a pesquisa qualitativa, com 

método de abordagem dedutivo. Já no que diz respeito à técnica da pesquisa, foi empregado o 

procedimento técnico de pesquisa bibliográfica. 

PALAVRAS-CHAVE: Criminologia. Segregação socioespacial. Geografia Urbana. 

Violência. Sistema Penal.  

 

ABSTRACT:  

Urban formations are, within a society, the expression of the organization and reality 

experienced in the community. The man finds in architecture one of the ways to externalize 

his needs and, in case there is a consonance between the instance of the individual and the 

lifestyle present in that social organization, the architectural forms will characterize that social 

formation externally. In contemporary societies, there is a clear concern about ensuring 

security and combating violence. This perceived urgency to fight crime ends up showing itself 

externally not only in the policies of repression of formal control bodies but also in urban 

formations and the architecture of cities. The present work seeks to analyze how these 

architectural constructions and urban landscapes influence the marginalization of segregated 

social classes, and how it influences the selectivity of the penal system and the strengthening 

of hygiene policies aimed at peripheral areas, as well as evaluating through a philosophical 

study, how individuals inserted in a social context of segregation respond to this reality. The 

methodology adopted was qualitative research, with a deductive approach method. Regarding 

the research technique, the technical procedure of bibliographic research was used. 

KEYWORDS: Criminology. Socio-Spatial segregation. Urban Geography. Violence. Penal 

System. 
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1. INTRODUÇÃO 

As disposições urbanísticas expressam a organização e a vivência das 

sociedades. Dessa forma, através dessas disposições externalizamos necessidades, modos de 

vida, poder de consumo e estas refletem diretamente na qualidade de vida a que estamos 

expostos.  

Nessa senda, o sistema penal vale-se das formações urbanísticas para combater 

a criminalidade e conter os marginalizados. Assim, as áreas periféricas servem à um sistema 

de higienização social sistematizada, mantendo aqueles que são considerados excedentes de 

mão-de-obra, contidos e em permanente “estado de exceção” tal qual o filósofo Agamben 

trata em seu livro “Homo Sacer”. 

Toda essa engrenagem é fomentada pelas crescentes ondas de migrações que 

tomam conta dos grandes centros urbanos desde o século XX. Estes migrantes saem do meio 

rural ou de outras localidades na busca de oportunidades de melhores condições de vida, mas 

acabam se deparando com miséria e uma cidade que exclui, que não ampara, que não acolhe e 

não oferece assistência ou espaços públicos de qualidade. 

É possível notar através de grandes contrastes entre as diferentes zonas 

urbanas, a diferença entre a renda per capta e a qualidade de vida aos quais os indivíduos 

nelas residentes estão submetidos. Isso faz com que a experiência da vivência na cidade e em 

sociedade seja diferente para cada grupo.  

Os residentes das zonas urbanas mais afastadas estão à margem do mercado e 

têm acesso limitado aos bens de consumo. Precisam, para usufruir dos espaços coletivos e das 

áreas onde os bens estão disponíveis (shoppings, lojas, restaurantes etc.), passar por um 

processo de etiquetamento. O etiquetamento se vale de dois vieses: um que estigmatiza e 

segrega e outro que reforça nos mais abastados a necessidade de manter um controle firme 

dos marginalizados, sob o argumento do medo à violência.  

O medo à violência faz com que esse estrato social se submeta a viver em 

condomínios fechados, sob forte vigilância e arquitetonicamente isolados para que protejam 

seus bens. Assim, renunciam a suas liberdades por uma vigilância constante, como diria 

Bauman no livro “Vigilância Líquida”.  

Esse modelo de vigilância constante fez com que Foucault, em sua obra 

“Vigiar e Punir” definisse a nossa sociedade como pós-panóptica, através da utilização do 

arquétipo das prisões teorizadas por Bentham chamadas “Panopticon”. 
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O modelo de prisão idealizado por Bentham inverte o modelo das masmorras 

que buscava deixar às escuras e trancava o indivíduo numa maneira de escondê-lo. Já no 

modelo panoptico os indivíduos são vistos e são sujeitos de informação, mas não são sujeitos 

de comunicação.  

E, não obstante o modelo ter sido projeto para prisões, ele poderia ser aplicado 

em diversas instituições tais como escolas, espaços públicos etc. Nessa ideia de sociedade 

moderna, nos vemos controlados todos: desde àquele que possui parcela do poder, àqueles 

que são totalmente dominados. E isso se dá, dentro do pensamento foucaultiano porque ele, 

diferentemente de Marx, não entende o poder como um mecanismo verticalizado e controlado 

pelos detentores do capital e dos meios de produção. Para Foucault, o poder é horizontalizado 

e presente em cada microcosmos social. 

 

 

2. ENCLAVES FORTIFICADOS E A NEGAÇÃO DA HETEROGENEIDADE 

SOCIAL COMO PROPULSORES DA MARGINALIZAÇÃO 

A evolução social é marca evidente da capacidade humana de se desenvolver, 

nas mais variadas instâncias, com suas diversas características e particularidades. Sendo isso 

considerado, não se pode falar em sociedade moderna sem se falar das principais evoluções 

mercadológicas que se interligam diretamente com o desenvolvimento social e do próprio 

homem como indivíduo.  

 Marco importantíssimo que ilustra esse soerguimento nas relações humanas 

em praticamente todas as sociedades, influenciado pela demanda de mercado e consumo, foi a 

valorização, a partir do século XX, das grandes cidades em detrimento das áreas rurais ou não 

urbanas. Movimento iniciado com as revoluções industriais, o expansionismo dos centros 

urbanos, majoritariamente industrializados, foi se tornando uma realidade cada vez mais 

presente da vida da sociedade moderna. A ideia de atraso e obsoletismo atrelada aos locais 

distantes das cidades, além da mudança de modos de produção graças às evoluções 

tecnológicas no século XIX e XX, contribuíram para o êxodo de famílias que habitavam áreas 

mais longínquas para locais que cresciam exponencialmente.  

O engrandecimento dos polos urbanos trouxe ao homem do século XX a 

necessidade de migrar para o meio urbano em busca de oportunidades para melhorar o seu 

próprio estilo de vida, onde estando mais próximo dos clamores das cidades grandes e de seu 
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leque de possibilidades, poderia o mesmo começar a se incluir nas chamadas relações de 

consumo, fortemente disseminadas pelo modo de vida capitalista que se desenvolvia.   

Esse processo de urbanização, embora moroso em algumas regiões, na maioria 

das vezes segue sua marcha de forma acelerada ainda nos dias de hoje. Esse processo 

contribuiu para o que atualmente temos como principais centros urbanos, que graças aos 

inúmeros processos migratórios, industriais e comerciais, comportam um alargado número de 

habitantes, com diferentes características culturais, econômicas e sociais.  

À luz desse pensamento, de inequívoca complexidade, para Shecaira (2004), as 

cidades não são apenas um processo de construção artificial ou um mero mecanismo físico, 

mas sim uma expressão direta de processos vitais das pessoas que as compõem.  

De fato, a figura de cidade presente no imaginário da imensa maioria é a de um 

grande centro de diferenças, formado por pessoas das mais variadas classes, idades, etnias, 

com suas características individuais compondo uma comunidade composta majoritariamente 

pela diversidade.  

As cidades contemporâneas são, de fato, frutos de um acelerado processo de 

globalização, onde embora haja cidadãos em grandes números, cada um em sua 

individualidade represente um limite dentro da própria cidade, e esses limites não raras vezes 

tendem a ser fortalecer diante das distintas relações influenciadas por fatores sociais e 

econômicos.  

Daniele Veratti, sociólogo italiano, versa: 

 

O cidadão hoje é, assim, apenas uma parcela de pessoas 

que incide em uma região (urbana), a qual possui mil 

limites e, cada vez mais, exclui, não vê, esquece. Apesar 

de ser filha da globalização, a cidade contemporânea 

tende a fragmentar-se e a fechar-se dentro dos seus 

limites, nas cidades fortificadas e nas não-cidades (como 

a favela brasileira, a bidonville indiana ou a banlieue 

francês), mas também - muito mais especificado - na 

propriedade privada e na intimidade das pessoas. 

(VERATTI, 2011) 

 

Essa enorme heterogeneidade que alimenta a vida em sociedade nas grandes 

cidades influi diretamente na forma como essas cidades são organizadas. Diante desse cenário 
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de diferenças, as pessoas que habitam determinada locação urbana sentem que não raramente 

estão cercados de desconhecidos, é nesse momento que um sentimento familiar e racional de 

todos os indivíduos vem ao protagonismo da situação: o medo.  

Nas expressões de Jane Jacobs, ativista e urbanista norte-americana:  

 

Qualquer pessoa sente que os desconhecidos são muito   

nas cidades grandes que os conhecidos – mais presentes 

não apenas nos locais de 

concentração popular, mas diante de qualquer casa. 

Mesmo morando próximas umas das outras, as pessoas 

são desconhecidas, e não poderiam deixar de ser, devido 

ao enorme número de pessoas numa área geográfica 

pequena. (JACOBS, 2011, p.31) 

 

 

A principal preocupação para aqueles que vivem em grandes centros urbanos é 

a segurança, sendo este um fator primordial para a forma como as disposições arquitetônicas e 

a própria sociedade irão se comportar e se organizar.  

Para além do medo dos desconhecidos e suas implicações, o processo 

urbanístico e arquitetônico das cidades segue diretamente as necessidades de mercado e suas 

demandas. A concentração massiva das atividades econômicas em algumas metrópoles abre 

margem para o desencadeamento de processos totalmente desequilibrados. De acordo com 

Milton Santos (2004), o redirecionamento e convergência de fluxos migratórios, o déficit no 

número de empregos, a ocupação desordenada de algumas regiões da cidade e a 

estigmatização de estratos sociais comprometem a segurança urbana e acabam por 

desenvolver uma cidade totalmente separada de acordo com paradigmas socioeconômicos, 

tornando a cidade um grande espaço dividido.  

Não raramente é possível visualizar que áreas com grande fluxo de mercado, 

onde se localizam shopping centers, restaurantes, farmácias e demais pontos comerciais 

intimamente ligados ao consumo, são áreas nobres, com grande fluxo de pessoas, excelente 

infraestrutura, que vai desde a iluminação completa desses pontos até a presença de órgãos 

para a prestação de serviços públicos qualificados, como hospitais, e por conta disso são áreas 

consideradas seguras, habitáveis e desenvolvidas. Essas zonas integram o que se chama de 

cidades formais, e geralmente possuem uma estrutura arquitetônica e urbanista totalmente 
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regularizada por leis locais que possuem como principal objetivo a qualidade do convívio 

social. 

Na contramão, podemos identificar áreas que não possuem essas características 

e que enfrentam graves prejuízos no que tange a infraestrutura de suas locações, desde a 

iluminação do ambiente até um sistema de esgoto apropriado, além do mais, é raro encontrar 

qualquer identificação comercial de grande porte nesses locais, seja pelo terreno totalmente 

desregular, o que impossibilita o fluxo de pessoas e veículos, seja pelo estigma de que aquela 

zona não é propícia para cultura de consumo. Essas regiões integram as chamadas cidades 

informais, caracterizadas pela desorganização e desregulamentação dos assentamentos ali 

presentes, feitos sem qualquer planejamento. 

Trata-se de uma tradução do caos, pelo momento e circunstância, inevitável, 

Teresa Caldeira (2000), ao fazer uma análise histórica do movimento de urbanização no 

Estado de São Paulo, respalda essa disparidade entre as zonas urbanas na chamada 

ambivalência legal, e explica que a maioria das leis que regulamentam as disposições dos 

espaços urbanos eram destinadas as áreas centrais e urbanas, povoadas pelas classes mais 

abastadas da época, enquanto que as áreas suburbanas e rural, onde os pobres se assentavam, 

não eram objeto de qualquer regulamentação do Estado, que seria o detentor da palavra final 

em relação aos problemas envolvendo território.  

Essa disparidade entre zonas urbanas pertencentes a uma mesma cidade produz 

um movimento de segregação, baseado na dificuldade de acesso às áreas que possuem 

maiores opções de consumo e mercado. Aqueles que não conseguem chegar até os lugares 

com intenso desenvolvimento consumerista estarão automaticamente fora das relações 

sociais, que são influenciadas pelas demandas das relações de consumo, e consequentemente 

serão considerados invisíveis e em alguns casos perigosos para a paz social que se espera 

encontrar nos locais elitizados. 

Assim, exige-se um processo explicativo, Jacobs (2011), ao estudar as 

formações comerciais e a diversidade da sociedade norte-americana da década de 60, explica 

que: 

 

Em determinado espaço geográfico, metade do número de 

pessoas não frequentará metade das empresas que fiquem 

duas vezes mais longe. Quando existe o inconveniente da 
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distância, o pequeno, o variado e o pessoal desaparecem. 

(JACOBS, 2011, p.105, 106) 

 

Contudo, embora invisíveis, as pessoas que vivem nas partes informais da 

cidade ainda existem de fato, mas são excluídas da sociedade pelo movimento segregacionista 

que nasce das próprias relações de consumo. Essa divisão passa a ser visualizada na formação 

da arquitetura da cidade, que toma formas cada vez mais rígidas e separatistas.  

Como resultado do medo secundário, teoria desenvolvida por Zygmunt 

Bauman que será tratada de maneira mais aprofundada em momento futuro ainda neste 

trabalho, as disposições arquitetônicas das cidades grandes tomam as características da 

chamada arquitetura do medo, expressão utilizada por Vera Batista (2003) para analisar como 

o discurso do medo teve influência na organização urbanística e arquitetônica do Rio de 

Janeiro no século XIX, mostrando que a disseminação de grades, muros, guaritas, cercas 

elétricas e circuitos de videomonitoramento transformaram as paisagens das principais 

capitais brasileiras, contribuindo para uma desvalorização de regiões com altos índices de 

criminalidade pela fragmentação socioespacial do local.  

Nas expressões precisas, para Milton Santos, essa fragmentação socioespacial 

das cidades se dá em decorrência dos circuitos econômicos que influenciam a organização do 

espaço em áreas segregadas.  

 

a existência de uma massa de pessoas com salários muito 

baixos ou vivendo de atividades ocasionais, ao lado de 

uma minoria com rendas muito elevadas, cria na 

sociedade urbana uma divisão entre aqueles que podem 

ter acesso de maneira permanente aos bens e serviços 

oferecidos e aqueles que, tendo as mesmas necessidades, 

não têm condições de satisfazê-las (SANTOS, 2006, p. 37) 

 

Com a democratização dos espaços urbanos e o acesso recém adquirido a 

determinadas políticas públicas inclusivas que marcaram o período de redemocratização, mais 

especificadamente no Brasil, pobres e ricos passaram a viver cada vez mais próximos uns aos 

outros. Nesse cenário, esses métodos de isolamento que crescem nos perímetros urbanos 

denotam mais uma forma de segregação daqueles tidos como diferentes daquilo que 

normaliza a boa convivência social. Num contexto em que a segurança é extremamente 
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buscada diante de um exacerbado medo do crime, desenvolvido por discursos tautológicos 

sobre a periculosidade de certas áreas urbanas e classes sociais inteiras, os moradores das 

cidades não buscam mostrar entrosamento ou até mesmo tolerância com aqueles que 

compõem diversos grupos sociais heterogêneos, de fato, aqui a heterogeneidade é recusada, e 

ao invés da inclusão através da solução de problemas sociais e urbanos, busca-se a exclusão e 

o distanciamento dessas pessoas, sempre visando garantir a segurança do outro grupo.  

Para Teresa Caldeira: 

 

[...] os moradores não mostram tolerância em relação a 

pessoas de diferentes grupos sociais nem interesse em 

encontrar soluções comuns para seus problemas urbanos. 

Em vez disso, eles adotam técnicas cada vez mais 

sofisticadas de distanciamento e divisão social. Assim os 

enclaves fortificados- prédios de apartamentos, 

condomínios fechados, conjuntos de escritórios ou 

shopping centers - constituem o cerne de uma nova 

maneira de organizar a segregação, a discriminação 

social e a reestruturação econômica [...] (CALDEIRA, 

2000, p.255) 

 

O termo enclaves fortificados usado por Teresa Caldeira, remete a ampliação e 

popularização de modelos arquitetônicos isolados, com muros e demais artifícios para a 

proteção dos que estão dentro de suas disposições, e neutralização e exclusão para aqueles que 

estão fora das mesmas. Os chamados condomínios fechados, que podem tomar a forma 

vertical ou horizontal, são a preferência daqueles que querem se manter afastados de áreas 

perigosas, com a promessa de uma segurança impenetrável e especializada, através de 

guaritas, cercas elétricas e/ou de arames, segurança armada, sistemas eletrônicos de vigilância 

e até mesmo o uso de animais treinados para afastar o perigo. Geralmente habitados por 

aqueles que compõem a classe média, que embora tenham recursos não detém as rédeas dos 

poderes econômicos e políticos do local, os condomínios verticalizados são localizados em 

centros urbanos, mas por sua composição focalizada na altura, além da segurança contratada e 

instalada de modo privativo, passa a sensação de ser impossível sua invasão.  



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

217 
 

Os condomínios dispostos de forma horizontal geralmente são construídos em 

áreas mais afastadas dos centros urbanos, justamente buscando dificultar o acesso ao local. 

Contudo, aquele que consegue chegar até eles é ainda obrigado a passar por um forte sistema 

de verificação e fiscalização, desde câmeras que captam movimentos em tempo real e 

transmitem para uma central de monitoramento, até alarmes e cercas eletrificadas, tudo para 

garantir que o indivíduo que ali tenta entrar é uma pessoa confiável, e confiável nos termos de 

inclusão no corpo social que ali habita.  

São locais que conferem status para aqueles que moram por trás de seus muros, 

o que tem feito com que se tornem a preferência da elite que quer se manter protegida dos 

males da diversidade, no entanto, esses enclaves fortificados mostram claramente a negação 

com a heterogeneidade social e o afastamento de uma relação social homogênea e inclusiva 

com todas as classes que compõem a sociedade. 

Mais uma, de acordo com Teresa Caldeira, 

 

Os enclaves privados e fortificados cultivam um 

relacionamento de negação e ruptura com o resto da 

cidade e com o que pode ser chamado de um estilo 

moderno de espaço público aberto à livre circulação. Eles 

estão transformando a natureza do espaço público e a 

qualidade das interações públicas nas cidades que estão 

se tornando cada vez mais marcadas por suspeita e 

restrição. (CALDEIRA, 2000, p. 259) 

 

Os sentimentos de suspeita e restrição, contudo, não se desenvolveram 

unicamente com o advento dos enclaves fortificados, pelo contrário, encontram raízes na 

cultura punitivista alimentada pelo seletivismo do sistema penal. Alessandro Di Giorgi, em 

sua obra A Miséria Governada através do Sistema Penal, ao explanar sobre as metrópoles 

punitivas, mostra que o modelo de cidades o qual hoje estamos condicionados já era tratado 

por Foucault décadas antes.  

Baseadas sob uma política de controle criminal, as cidades punitivas já eram 

objeto de discussão na obra Vigiar e Punir, de Michel Foucault, onde o mesmo fala de cidades 

que transformariam seus territórios em verdadeiros palcos de micro práticas punitivas. O 

controle agora viria a transpassar os muros do cárcere e suas construções panópticas, sendo as 

cidades verdadeiros mecanismos de controle e vigilância.  
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À luz do pensamento sociológico, para De Giorgi,  

 

Não mais simplesmente teatro do controle, a cidade torna-

se agora, ela mesma, um “regime de práticas”’ de 

controle. A arquitetura urbana não se limita a tornar 

possível a vigilância, segundo o modelo foucaultiano da 

cidade punitiva, mas sim se transforma, ela mesma, em 

dispositivo de vigilância, modalidade de uma repressão 

que se exerce, ainda uma vez, não mais sobre os 

indivíduos singulares, mas sobre classes inteiras de 

sujeitos. (DE GIORGI, 2006, p. 102). 

 

Para além da ideia de segurança, as disposições arquitetônicas e urbanísticas as 

quais estamos hoje inseridos diariamente possuem um ideal de segregação, e mais ainda, de 

controle dos indivíduos. Embora tenham a premissa de evitar ou prevenir a violência, os 

enclaves fortificados e as cidades formais e informais servem como mecanismos de 

marginalização de classes selecionadas pelo sistema de compõem nosso corpo social, 

corroborando dessa forma de maneira direta para o fortalecimento da desigualdade social e, 

consequentemente, para a criminalidade. 

 

 

3. ASPECTOS FILOSÓFICOS DA MARGINALIZAÇÃO E FOMENTO DA 

CRIMINALIDADE: DE LA BOETIE A BAUMAN 

O célebre pensador Foucault, ao estudar as prisões, conclui que estas não 

fracassaram – como se pensa – posto que o propósito de seu surgimento não é a correição 

daqueles que se desviaram dos comportamentos socialmente aceitos. Na verdade, esta 

instituição tem por escopo mostrar para todo a massa social, sobretudo a marginalizada, em 

um “ritual político” o próprio poder de punir estatal, numa forma de demonstrar o que 

acontece com aqueles que ousam desafiar-lhes. Esse controle social faz parte de uma bem 

sucedida política de dominação horizontalizada, que perpassa todas as relações sociais.  

O surgimento dessas instituições, segundo o autor, não é fruto de um projeto 

burguês de dominação, entretanto este mecanismo fora utilizado pelo sistema capitalista 
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(como um lucro político-econômico) que surge a partir do século XIX. Entretanto, a elite 

burguesa, posteriormente, valeu-se desse mecanismo para consagrar a sua dominação.  

Não houve ainda, uma humanização das prisões, em razão das garantias e 

direitos fundamentais, o que ocorreu, sob uma perspectiva foucaultiana foi uma “sofisticação” 

nos mecanismos de controles sociais. São, então, instituições disciplinares onde aqueles que 

se desviam passam por um período de “docificação”, para que sejam úteis ao sistema 

capitalista.  

 

O sistema penitenciário, longe de reintegrar, revela talvez 

sua finalidade oculta e verdadeira: defender a sociedade 

industrial burguesa fundada sobre a propriedade e o 

trabalho. A prisão é a ilusória válvula de segurança dessa 

sociedade (PERROT, 1988). 

 

Em sua obra “Vigiar e Punir”, ao estudar a teoria de Bentham do 

“Panopticon”, o pensador tece observações sob esse tipo de prisão e, ainda, utiliza-se deste 

modelo como um arquétipo do poder moderno ao qual nossa sociedade está submetida.  

Esse modelo de prisão idealizado por Bentham consistia na construção de um 

local onde os presos, a fim de se corrigirem, eram vigiados através de uma torre construída no 

centro da prisão que tinha um formato anelar e, em cada cela, havia uma janela de frente para 

a torre onde o vigia poderia verificar a todo instante quaisquer dos detentos. Mas não era visto 

por eles. Aqui, não importava a vigilância em si, mas a sensação de estar sendo vigiado a todo 

tempo, fazendo com que o medo pela vigilância os fizesse permanecer comportados 

(autodisciplina). O modelo panóptico inverte o modelo das masmorras que buscava trancar, 

esconder, deixar às escuras. Assim, são vistos, mas não vêm. São sujeitos de informação, mas 

não o são de comunicação. A possibilidade de motins, acaso estivessem reunidos é extirpada, 

não são uma coletividade, são um coletivo de sujeitos individualizados e separados 

axialmente por celas que não lhes permitem comunicar-se.  

Em que pese o modelo ter sido projetado, originalmente, para prisões, ele 

poderia ser replicado em outras instituições, desde que mantida a ideia de um indivíduo 

vigiando os outros.  

Na ideia “pós-panóptico” da modernidade, nos vemos controlados todos: desde 

aqueles que detém (parcela do) o poder, àqueles que são dominados. Isto porque, 
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diferentemente do que preconizava Marx, o poder para Foucault não é verticalizado e 

controlado por aqueles que detém o capital, o poder para ele é horizontalizado e presente em 

cada microcosmos social.  

Além da vigia constante, nos vemos impelidos a vigiar uns aos outros numa 

projeção de poder sobre o outro. Especialmente se o outro se tratar de marginalizados e 

excluídos. O contato diário com a mídia sensacionalista nos faz reforçar a ideia de vigilância e 

medo e, quanto mais afastados das áreas urbanas cuja sensação de segurança é mais vívida, 

mais sentimos a extensão do poder punitivo estatal através das disposições urbanísticas:  

 

O medo da violência, mais do que a violência em si, tem 

alimentado reações que partem do simples pré-conceito, 

como no caso ilustrado por SOARES (2005) a atitudes 

mais radicais, como a blindagem de veículos, o 

cercamento de praças, a mudança de rotinas e a 

construção de enclaves fortificados (MARCUSE, 2004). 

No extremo, observa-se a indiferença cada vez maior da 

mídia e dos setores mais abastados em relação ao 

sofrimento dos pobres da cidade, à violência que estes 

sofrem e ao alto índice de homicídios entre jovens das 

favelas (FERNANDES, 2009). 

 

Na mesma senda, normalizamos a insensibilidade humana e todas as ações 

realizadas nessas áreas marginalizadas, numa verdadeira naturalização de fenômenos 

socialmente criados, realizadas sob a justificativa de “estado de exceção” são, na verdade, 

condutas regulares: 

 

Pode-se dizer que a estratégia territorial adotada pelo 

Estado no que concerne à segurança pública tem sido 

claramente a de isolamento do problema nos locais onde 

ocorrem a partir do uso da força. Isso é observável a 

partir dos dados que apresentamos anteriormente, que 

revelam que os autos de violência se concentram nas 
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áreas segregadas e mais socioeconomicamente 

vulneráveis da cidade. (FERNANDES, 2009) 

 

Este “estado de exceção permanente” é estudado pelo filósofo Agamben, 

quando do seu livro “Homo Sacer”. Por este modelo de exceção, suspende-se a condição de 

humanidade destes que estão taxados com o perfil de potencial delitivo, tendo suprimidos 

suas garantias e direitos fundamentais, numa verdadeira relativização da dignidade da pessoa 

humana. Assim, o que está em voga é o “espaço anômico onde o que está em jogo é uma 

força-de-lei sem lei.” (AGAMBEN, 2004).  

Dessa forma, em que pese vivermos em um chamado Estado democrático de 

Direito e que formalmente defende direitos igualitários, mas que, na prática, assim não 

funciona. Direitos são instituídos e destinados a determinados indivíduos, num jogo de 

escolhas político-sociais. Dessa forma, passamos a justificar condutas que são injustificáveis e 

a segregar mais aqueles que já são marginalizados: 

 

Neste cenário, além da lógica do estabelecimento de 

fronteiras físicas e simbólicas entre ricos e pobres, 

verifica-se que os últimos encontram-se em situação de 

desvantagem não apenas por não terem condições de se 

proteger como fazem os ricos, mas de sofrer triplamente 

os efeitos da violência urbana: estão sujeitos à violência 

praticada pelos grupos criminosos territorizalizados em 

suas áreas de moradia; estão sujeitos à violência policial, 

visto que é muito comum a polícia agir de forma 

preconceituosa e vexatória contra os moradores de 

espaços populares; e ainda estão sujeitos à postura das 

classes média e alta que se traduz, ora em discriminação 

explícita ora em políticas de caridade, mas que deixam 

bem clara a ideia de que cada um tem seu lugar na 

cidade, haja vista a introdução de mecanismos e práticas 

de restrição do acesso às áreas exclusivistas na cidade e a 

produção de constrangimentos, estratégias que mantém 

afastados os grupos indesejados da cidade. Isso pode 
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ocorrer, por exemplo, em um Shopping Center, onde 

certos tipos de comportamento associados ao consumo 

são esperados. Nesses ambientes, comportamentos não 

consumistas são identificados como práticas desviantes e 

indesejadas, a partir das quais se estabelecem fronteiras 

simbólicas (FERNANDES Apud SIBLEY, 2009). 

 

Assim, não apenas o sistema penal como todas as disposições arquitetônicas e 

urbanísticas contribuem para o processo de criminalização. A criminalidade não é uma 

qualidade ontológica de um perfil de indivíduos propensos ao cometimento de determinados 

crimes, mas é, antes de tudo, uma classificação atribuída a indivíduos que compõem 

determinada classe social através de processos estigmatizadores. 

O autor francês Victor Hugo, já no prefácio de sua obra “Os Miseráveis” 

escreve que:  

 

Enquanto por efeito de leis e costumes, houver proscrição 

social, forçando a existência, em plena civilização, de 

verdadeiros infernos e desvirtuando, por humana 

fatalidade, um destino por natureza divino; enquanto os 

três problemas do século - a degradação do homem pelo 

proletariado, a prostituição da mulher pela fome, e a 

atrofia da criança pela ignorância- não forem resolvidos; 

enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia 

social; em outras palavras, e de um ponto de vista mais 

amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e 

miséria, livros como este não serão inúteis. 

 

Essa sociedade sistematicamente seletiva, retroalimentada da miséria, da 

sobrevivência em condições degradantes. Assim como Valjean que na obra fora condenado 

por roubar um pão para saciar a fome, o processo de marginalização, com reflexos numa 

criminalização daqueles que são considerados excedentes da mão-de-obra, resultado de um 

mercado de trabalho incapaz de comportá-los todos (BARATTA).  
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O excedente marginalizado e estigmatizado, impelido ao cometimento de 

crimes contra o patrimônio têm na repressão estatal uma forma de controle dos excluídos, 

expostos por Foucault em “Vigiar e Punir”, numa forma de justificar a manutenção da ordem 

burguesa sob o pressuposto da manutenção da ordem pública (WACQUANT). 

As letras da cognição denunciante de Etiénne de La Boétie, no “Discurso sobre 

a Servidão Voluntária”, exemplifica bem o que ocorre no seio social: preferimos normalizar 

os mecanismos de exclusão, de vigia constante, do medo da violência e projetamos nos 

marginalizados, naqueles que sequer têm acesso aos espaços urbanos coletivos numa forma de 

nos negarmos a culpar a estrutura de poder pós-panóptico que nos rodeia:  

 

O povo gosta de acusar dos males que sofre não o tirano, 

mas os que o aconselham: os povos, as nações, toda a 

gente, incluindo os camponeses e os lavradores, todos 

sabem os nomes deles e os respectivos vícios; sobre eles 

lançam mil ultrajes, mil vilanias, mil maldições. Todas as 

suas orações e votos são contra eles. Todas as desgraças, 

todas as pestes, todas as fomes lhes são atribuídas e, se às 

vezes, exteriormente, lhes tributam algum respeito, não 

deixam de amaldiçoá-lo no mais fundo do coração, têm 

por eles um horror maior do que têm aos animais ferozes. 

 

Nessa senda Bauman, no Livro “Medo Líquido”, aduz que a “moderna 

imaginação moral constrói um fenômeno que se chamaria de geografia simbólica do mal”. 

Dessa forma, não individualizamos o mal e a violência. Estes deixam de ser de caráter 

ontológico e passam a estar geograficamente localizados.   

 

 

4. OS “MORADORES DO MORRO” E AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA 

PÚBLICA 

Compreender como operam as dinâmicas de segregação entre as cidades 

formais cidades informais é passo crucial para visualizar como essa separação afeta de fato a 

vida em sociedade e participação plena de todos aqueles que a compõem.  
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Os processos de mudanças mercadológicas e das necessidades do jogo 

capitalista de produção marcaram a mudança de paradigmas das sociedades modernas para as 

sociedades pós-modernas. Separadas pelas nuances do modelo fordista e pós-fordista de 

produção, esses dois momentos da sociedade capitalista demonstram de forma clara as causas 

dos ideais separatistas que vivenciam hoje a sociedade contemporânea. Com a valorização de 

uma produção especializada e o advento de novas formas de produção, pautadas na prestação 

de serviço e valorização de uma mão de obra diferenciada, representada pelo aumento do 

número de escritórios comerciais e a mudança de perspectiva de um serviço puramente 

técnico e repetitivo, para um serviço dividido e selecionado por áreas e atividades 

especializadas, as demandas de mercado tornaram-se cada vez mais difíceis de ser 

acompanhadas. 

A perspectiva de produção agora era pautada na qualidade não só dos serviços 

prestados, mas principalmente daqueles que prestavam os serviços. Aquele que não se 

adequasse a necessidade iminente do consumo da sociedade e suas exigências, estaria 

automaticamente fora do mercado de trabalho.  

O medo da instabilidade diante dessa alteração de perspectivas de consumo e 

produção fez com que a sociedade se dividisse e saísse de um momento de inclusão e 

prosperidade, para uma situação de exclusão e proteção do status quo individual de cada ente 

social.  

De fato, o que marca a mudança de mentalidade de políticas de inclusão social 

para medidas de exclusão e afastamento é exatamente a urgência de se proteger o status social 

adquirido. Ninguém quer exclusivamente se encontrar nas bases das relações de consumo – e 

consequentemente sociais -, e tomar uma posição repressiva e excludente é aparentemente a 

única forma de defender e garantir que a posição em classes consideradas mais altas se 

perpetue.  

É a partir desse posicionamento individualista que as políticas segregacionistas 

tomam forma, quase que inconscientemente, no seio do desenvolvimento social, sendo 

possível até mesmo questionar se este “desenvolvimento” é real e universal ou se é puramente 

fictício e amplamente selecionado.  

O discurso denunciador de Jock Young (2002) defende que no mundo moderno 

há uma forte disseminação de uma exclusão social, que se iniciaria primeiramente nas 

mudanças de mercado e seriam findadas nas atividades excludentes do sistema de justiça 

penal.  
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Nas palavras do autor: 

 

No mundo moderno recente, a exclusão se da em três 

níveis: exclusão econômica dos mercados de trabalho, 

exclusão social entre pessoas da sociedade civil, e nas 

atividades excludentes sempre crescentes do sistema de 

justiça criminal e segurança privada. (YOUNG, 2002, 

p.11). 

 

Em realidade, a partir do momento em que as demandas de mercado passaram 

a ficar cada vez mais exigentes e difíceis de serem mantidas, o quadro de desigualdade que já 

existia passou a se fortificar. Em termos gerais, aqueles que já possuíam um status social 

elevado foram facilmente capazes de ascender na evolução mercadológica, enquanto os que 

ainda se encontravam em uma tênue linha de recente ingresso no mundo das relações de 

mercado acabaram por perder referido posto, retornando então para as classes mais baixas ou 

médias. Temos então o seguinte panorama: Aqueles que possuíam status e condições 

suficientes para se especializar de acordo com as demandas continuavam a dispor de 

privilégios dentro das relações de consumo. No entanto, aqueles que só recentemente tinham 

entrado na força de produção, sem deter qualquer poder sobre elas, precisavam agora 

acompanhar as mudanças, o que nem sempre era possível, e por esse fato em específico eram 

obrigados a se submeter a realidades laborais exaustivas e desequilibradas, numa tentativa de 

manter seu poder de consumo, quando não raras vezes eram totalmente excluídos desse 

circuito, e obrigados a retornarem a condições precárias de vida.  

Apresentam-se a partir daí os primeiros traços de controle social desenvolvido 

pelas relações de consumo. O controle social é, de fato, maior protagonista do cenário de 

exclusão e combustível para o sistema repressivo da justiça criminal, mas antes de se avaliar 

essa máxima, é necessário observar como essa exclusão através dos mercados de trabalho 

influem na segregação social entre pessoas dentro do contexto de convivência e sociedade 

civil. 

A adequação em um grupo e sentimento de pertencimento é precipuamente o 

que move a vida em sociedade, considerando que a crença subjetiva de indivíduos que 

pensam em si próprios como membros de uma coletividade que está ligada por símbolos que 
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expressem valores, medos e aspirações semelhantes é uma necessidade inerente a natureza 

sociável do homem.  

No entanto, essa necessidade de inclusão é muitas vezes utilizada como uma 

forma de controlar e selecionar aqueles que estarão de fato incluídos nas expressões da 

coletividade – aquelas que não serão marginalizadas – e os que não estarão. Essa divisão se da 

por visíveis traços de desigualdade social e de renda nas sociedades contemporâneas. 

Ao se falar sobre desigualdade social, explana-se inicialmente sobre um 

desequilíbrio de renda e, consequentemente de poder de consumo. Quando fomentada uma 

iniciativa de mercado que exclui o indivíduo como trabalhador, mas alimenta seus desejos de 

consumo, ou quando se inclui o indivíduo nas relações de produção e consumo, mas de 

maneira fragilizada, começa então a se motivar no seio social um efeito sanfonado de inclusão 

e exclusão dos indivíduos que se encontram majoritariamente nas camadas mais baixas ou 

intermediárias dessas relações.  

Por outras expressões, Jock Young (2002), ao citar Edward Luttwak (1995), 

explana que em ambas as situações está presente uma forma de privação das vontades e 

capacidades sociais desses indivíduos.  

 

Um tal gradiente de exclusão e inclusão engendra, 

segundo Edward Luttwak (1995), tanto uma privação 

relativa entre os pobres, que dá lugar ao aumento da 

criminalidade, como uma ansiedade precária entre 

aqueles em melhor situação, a qual é caldo de cultura de 

intolerância e de imputabilidade dos que descumprem a 

lei. (LUTTWAK, 1995, p. 6-7, apud YOUNG, 2002, p. 25). 

 

Esse movimento de inclusão e exclusão alimenta a necessidade de proteção do 

status quo frente aos perigos não mais das mudanças de mercado, mas a um mal tão temido 

quanto e muito mais repreendido: a criminalidade.  

Encontra-se aí então a convergência entre exclusão de consumo e exclusão 

social, combustível primordial para a marginalização daqueles que não podem ser totalmente 

incluídos na sociedade como também para o aumento de medidas de negação e neutralização 

desses indivíduos. Essas medidas, como já demonstrado anteriormente, transpassam as 

barreiras da psique e acabam muitas vezes por se apresentar inclusive nas disposições 
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arquitetônicas e na organização urbanística das cidades, onde classes mais abastadas preferem 

se “refugiar” em locais afastados e com forte segurança, propícios para o estilo de vida de 

todos que ali possam ser incluídos, e as classes que se encontram no limiar da precariedade 

são obrigadas a se alojar em locais de terreno íngreme, totalmente desregulados. Muito 

embora muitas vezes, classe média/alta e classes desfavorecidas, após um forte processo de 

redemocratização dos espaços, vivam uma do lado da outra, mas tendo seus mundos 

separados por muros e seguranças especializadas. 

Alimentada então pelo forte idealismo de segregação, resta à classe que 

compõe os cenários mais precários das disposições urbanas a marginalização e sua 

consequente criminalização. Essa criminalização vem a influenciar diretamente a (in) 

existência de políticas públicas para essas áreas, principalmente no que diz respeito a políticas 

de contenção e repressão.  

Essa ecologia da desigualdade social (MACHADO DA SILVA, 2010) vem a 

ocorrer por meio da associação de diversos fatores econômicos, políticos, sociais e simbólicos 

que produzem um imaginário de dualização das cidades, que possui como resultado um 

tratamento diferenciado das populações dessas comunidades por parte das agências públicas e 

privadas que realizam atividades de controle social. 

Costuma-se acreditar que não há a presença estatal nas áreas tidas como 

comunidades periféricas, contudo, a presença do Estado se faz de maneira constante, ainda 

que de forma distorcida e desequilibrada, através das atividades de força policial e do 

engrandecimento de medidas voltadas para o controle da criminalidade. 

A ideia de pobreza atrelada à criminalidade atravessa gerações de estudos na 

temática, contudo convém dispor que em realidade, condições de pobreza extremas atreladas 

a falta de políticas governamentais voltadas para o desenvolvimento de condições básicas de 

inclusão social, pode potencializar um já existente quadro de desigualdade social e, 

consequentemente, para o agravamento de um cenário de práticas delituosas.  

O desequilíbrio no tratamento das necessidades sociais que compõem os 

complexos cenários urbanos nos espaços onde estão presentes conglomerados com 

características de cidades informais, propicia o desenrolar de dinâmicas criminais. 

Através dessas disposições, cria-se o conceito de violência urbana, onde a ideia 

de violência nas grandes cidades está sempre atrelada aos locais que são alvos diretos dos 

processos de marginalização e criminalização. Machado de Souza (2010) classifica a 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

228 
 

problemática como a associação entre a violência urbana e um padrão de sociabilidade 

considerado violento. 

Nas palavras do autor, 

 

A relação indissociável entre violência urbana e 

“sociabilidade violenta”, que vem se construindo e 

consolidando nas últimas décadas, vista à distância talvez 

contenha boa dose de exagero na percepção do perigo 

envolvido, mas é preciso admitir que a violência urbana, 

como um conjunto de práticas que identificam uma ordem 

social, não é uma fantasia. 

 

Ante a propulsão da violência urbana atrelada a essa camada da sociedade, as 

forças repressivas do Estado acabam por visualizar esses espaços como protagonistas de seus 

esforços. Com o intuito de controlar a criminalidade – e principalmente impedir que essa 

mesma criminalidade alcance os limites dos chamados enclaves fortificados – são aplicadas 

políticas de contenção da criminalidade dos referidos locais, contudo, mister se faz analisar 

como essas políticas estão sendo aplicadas e o quão efetivas de fato elas estão se mostrando 

contra o aumento da violência.  

Há uma grande diferença, atualmente, nas políticas de segurança aplicadas aos 

moradores do morro e aos moradores do asfalto, enquanto estes são contemplados com 

medidas mais abertas a comunidade e muitas vezes simbólicas, aqueles sofrem a força da real 

mão repressiva do Estado. A dicotomia fabricada de que a polarização do combate a 

criminalidade se resume a Estado versus delinquente fortifica a ideia de medidas com enfoque 

na neutralização do indivíduo e sua comunidade, e não propriamente da inclusão do mesmo 

nas demais relações do corpo social.  

Mais preocupante ainda do que a aplicação dessas políticas é, de fato, a 

naturalização das mesmas. Em decorrência de uma herança histórica, adquirida durante o 

período do regime militar no Brasil, os aparatos policiais receberam a incumbência de 

recompor a ordem social tida como ameaçada por aqueles que não se adequavam aos 

costumes e condições das classes altas – que detinham o poder político – e médias, que 

estavam movidas pelo medo de ter destituído seu status quo diante do aumento da 

criminalidade. A partir daí, crescer o clamor para medidas mais duras, mesmo que ilegais, 
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para a contenção e neutralização da criminalidade. Numa perspectiva completamente 

maquiavélica, onde os fins justificariam os meios, naturalizou-se a discricionariedade do 

aparato policial para que, por critérios próprios, estes decidissem sobre o quantum de força 

seria desenvolvido para a contenção do mal e a garantia da ordem. Desse modo, não importa 

como feita a repressão, importa apenas que ela seja feita. 

Esse ímpeto de neutralização do outro, somado com a discricionariedade dos 

aparatos policiais, contribuiu para que a violência estrutural, principalmente a violência 

institucional (BARATTA, 1992), servisse como combustível para o descontrole e a 

ineficiência das políticas de contenção da criminalidade, sendo a resposta do direito penal à 

violência seletiva e simbólica, por isso, o sistema penal se apresenta em forma de vingança, 

usando a pena e a repressão como uma forma de compensar simbolicamente uma violência 

sofrida. Não dá para saber se a ameaça penal ou a sanção e neutralização de alguns infratores 

vai caracterizar efetivamente uma contra motivação para outro infrator em potencial.  

Além de alimentar um sistema de vingança, a violência policial sofrida nesses 

espaços é componente propulsor de um conflito entre Estado e comunidade, numa clara 

demonstração de apassivação dos corpos através de um excessivo e violento controle. Aqueles 

que sofrem a repressão violenta do Estado sempre aceitaram – ou foram condicionados a 

aceitar – a reprodução desse modelo de aparelho repressivo e do isolamento que ele 

desenvolve, na expectativa de que, se condicionados seriam integrados, sempre reconheceram 

as atividades repressivas e violentas que o aparato policial desenvolvia, sempre pautado pelo 

sistema segregacionista. Em certo ponto, essa adequação serviu como impulso para que, aos 

poucos, os indivíduos ali pertencentes acabassem por de fato internalizar a ideia de 

pertencente a um grupo perigoso e criminalizado, contribuindo assim para a concretização de 

um ciclo de violência.  

A falta de diálogo dos policiais com os moradores da comunidade acaba por 

gerar um sentimento de imposição de controle social ao invés de garantia da segurança.  

É necessário, pois, repensar a forma de se fazer segurança pública dentro das 

comunidades, a partir do pensamento de integração das favelas como parte da cidade, e não 

como eixo marginalizado, bem como pensar a construção histórica das periferias ao idealizar 

e aplicar políticas de organização urbana e políticas públicas inclusivas.  

É preciso estar atento também a como são desenvolvidas as políticas de 

combate à criminalidade nesses locais. É imprescindível que a atuação da polícia seja 

reformulada, a fim de integrar a comunidade nas atividades desenvolvidas no que tange a 
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segurança pública. Necessário pensar em programas de prevenção primária, focados na 

educação, saúde, trabalho, lazer, esporte e cultura, bem como sistematizar de maneira 

adequada e qualificada os programas de prevenção secundários e repressivos, onde estes 

devessem ser aplicados de maneira subjacente aqueles, e estritamente quando necessário.  

Sobre as políticas de prevenção primária, importante salientar que suas 

aplicações devem sinalizar não apenas mais um mecanismo de controle de corpos de possíveis 

criminosos, mas como reais mecanismos de concretização de cidadania que possibilitem a 

quebra da marginalização impostam aquele indivíduo e, consequentemente ao eixo social que 

ele integra. 

Nas palavras do antropólogo Luiz Eduardo Soares, 

 

Os jovens pobres das periferias e favelas não querem uma 

integração subalterna no mercado de trabalho. Não 

desejam ser engraxates dos nossos sapatos, mecânicos dos 

nossos carros ou pintores de nossas paredes. Não querem 

repetir a trajetória de fracassos de seus pais. Não 

pretendem reproduzir o itinerário de derrotas da geração 

precedente. Os jovens pobres desejam o mesmo que os 

filhos da classe média e das elites: internet, tecnologia de 

ponta, arte, música, cinema, teatro, TV, mídia, cultura, 

esporte. Desejam espaços para expressão de sua 

potencialidade crítica e criativa; espaços e oportunidades 

para sua afirmação pessoal; chances para alcançar 

reconhecimento e valorização, escapando ao manto 

aniquilador da invisibilidade social discriminatória. 

 

Assim sendo, é possível considerar que a valorização de políticas inclusivas, as 

mudanças de paradigmas discriminatórios e a devida preparação e utilização dos aparatos 

policiais, pautados nos princípios da legalidade e publicidade e no respeito aos direitos 

humanos e garantias constitucionais, são os principais eixos basilares que compõem a efetiva 

diminuição da criminalidade e o equilibro entre os diversos entes que integram a sociedade 

contemporânea. 
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5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Diante das exposições feitas no decorrer do presente estudo foi possível 

perceber que embora se acredite que as cidades foram ambientes idealizados para a interação 

social e a incitação à diversidade, as inúmeras transformações sociais movidas pelo poder do 

mercado e do consumo acabam por desenvolver justamente, na realidade, a ideia contrária.  

O medo pelo diferente e a cultura de marginalização daqueles que se 

encontram fora das relações de emprego e consumo faz com que esses mesmos indivíduos 

estejam sujeitos a uma criminalização, não apenas de seus corpos e mentes, mas da 

comunidade afastada a qual eles são obrigados a viver.  

Essa ideia de afastamento é diretamente reforçada pelas imposições e 

construções arquitetônicas e urbanísticas, onde há a segregação entre “moradores do asfalto” e 

“moradores do morro”. Aqueles restam as possibilidades da vida em sociedade e da 

comunhão entre os selecionados para compor suas relações, a estes, em contramão, são 

aplicadas medidas de controle severas e muitas vezes violentas, sob o parâmetro do controle 

da criminalidade a qual a eles é atribuída. 

Evidenciou-se que esse movimento de segregação e de controle exercido sobre 

os corpos dos excluídos acaba por desenvolver a ideia de docificação dos mesmos, onde o 

intuito das políticas repressivas não é de fato diminuir a criminalidade, mas manter a mesma 

longe dos muros das cidades formais.  

Essa ideia contribui para o sucateamento de políticas públicas preventivas 

primárias nas comunidades, bem como para o aumento da discricionariedade da força policial, 

tão presente nessas áreas.  

A criminalização da pobreza é, pois, tanto produto das ideias de segregação 

como combustível para as mesmas, e numa relação simbiótica, constrói-se uma negativa da 

diversidade dentro dos grandes centros urbanos, relegando para os que não possuem os 

privilégios da vida em comunhão apenas a força estatal e o controle de massas desfavorecidas.  
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RESUMO:  

O presente estudo objetiva analisar os dinamismos das cidades na América Latina, com 

enfoque para o fenômeno da gentrificação e seus desdobramentos multilaterais para com as 

populações. A análise parte da ótica do pensamento decolonial, com destaque para os estudos 

de Aníbal Quijano e seu conceito de “colonialidade do poder”, caracterizando a globalização 

como ferramenta do processo gentrificador. Em vista disso, procurou-se investigar o contexto 

singular do continente latino-americano, enquanto espaço subalterno na economia mundial, e 

como o direito à cidade pode ser aplicado de modo efetivo e decolonial na atualidade, a partir 

da pesquisa bibliográfica. 

PALAVRAS-CHAVE: Gentrificação. Colonialidade. América Latina. Direito à cidade. 

 

ABSTRACT: 

The present study aims to analyze the dynamics of cities in Latin America, focusing on the 

phenomenon of gentrification and its multilateral developments towards populations. The 

 
1 Doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo; mestre em Direito pela Universidade 

de São Paulo; graduada em Direito pela Universidade Estadual de Londrina. Professora do Instituto Federal do 

Paraná- Campus Palmas e coordenadora do grupo de pesquisa Direito e Desenvolvimento Econômico do 

Instituto Federal do Paraná (Nyayaifpr). vanessa.berbel@ifpr.edu.br *Esse artigo é fruto do esforço de pesquisa 

do acadêmico abaixo descrito, com a orientação desta professora, a qual a ele atribui todos os méritos. 
2 Graduando em Direito pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, campus Paranaíba. Membro do 

grupo de pesquisa Direito e Desenvolvimento Econômico do Instituto Federal do Paraná (Nyayaifpr) 

joseenetto2015@gmail.com 

https://orcid.org/0000-0003-1060-3510
mailto:vanessa.berbel@ifpr.edu.br
mailto:joseenetto2015@gmail.com


 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

235 
 

analysis starts from the perspective of decolonial thought, with emphasis on the studies of 

Aníbal Quijano and his concept of Coloniality of Power, characterizing globalization as a tool 

of the gentrification process. In view of this, to sought to investigate the unique context of the 

Latin American continent, as a subordinate space in the world economy, and how the right to 

the city can be applied effectively and decolonially today, by the bibliographic methodology. 

KEYWORDS: Gentrification. Coloniality. Latin America. Right to the city. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A gentrificação tem apontado como um dos fenômenos mais discutidos e 

estudados no âmbito das mudanças no espaço urbano, e tal fato acontece devido aos diversos 

desdobramentos acarretados por ela, atingindo a população de modo integral. Com isso, nesse 

estudo, de modo ensaístico, buscou-se realizar uma análise desse processo no continente 

latino-americano, já que o mesmo se insere em uma lógica de subalternidade no contexto 

econômico mundial. Essa análise foi feita sob o prisma dos estudos decoloniais, que se 

referem a um conjunto de teorias, advindos do movimento pós-colonial, com ênfase na 

América Latina, que busca entender esse espaço epistemológico como território de 

identidades oprimidas e em construção. Priorizou-se, para tanto, a teoria da Colonialidade do 

Poder, de Aníbal Quijano. 

Primeiramente, buscou-se demonstrar a importância das cidades enquanto 

formadoras de identidades, e de subjetividades, já que é preciso uma visão integral de sua 

influência na formação humana para que se entenda os problemas da gentrificação, para além 

dos motivos econômicos. Já no segundo capítulo, procurou-se descrever os processos de 

globalização como fator de mudança aos hábitos nos fluxos urbanos, principalmente em 

relação ao individualismo, a fim de entrar no fenômeno da gentrificação com mais solidez. 

Doravante, no terceiro capítulo, buscou-se entender o fenômeno da 

gentrificação, seus significados, e como ele se comporta na América Latina. Para isso, a 

discussão foi abordada em três eixos, a gentrificação como “revitalização”, e o que esse 

epíteto carrega quando se refere ao sul global; o forte uso da violência em território latino 

americano, direta e indireta, com os exemplos da comunidade Nova Tatetuba, mais conhecida 

como “Morro do Regaço”, em São José dos Campos, e o caso da comunidade de pescadores 

em Punta Lobos, no México; o último eixo buscou levantar o ferimento aos direitos humanos 

como engrenagem importante dessa violência banalizada. 
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Por fim, foi abordado o conceito de Direito à cidade, que traz consigo 

significados indispensáveis para a construção de um espaço holístico na urbes, a fim de incluir 

realmente a população. Contudo, foram levantados seus entraves atuais, como também sua 

inefetividade, e como ele pode vir a ser uma alternativa para melhorar o espaço urbano, e com 

isso, diminuir as práticas e impactos de gentrificação. 

 

 

2. CIDADES E IDENTIDADES 

Falar de uma cidade leva a evidenciar todos os tipos de qualidades e signos que 

a caracterizam: uma arquitetura, um traçado urbano, um colorido particular, monumentos, 

obras de arte no espaço público. Mas uma cidade é também uma história inteira, os 

personagens que a simbolizam, uma forma de convivência, os momentos em que a cidade se 

reúne - durante um evento artístico, cultural ou desportivo, por exemplo. Um conjunto de 

formas que serve de meio para se afirmar uma identidade, uma personalidade, ou melhor, uma 

pluralidade delas. 

No entanto, a cidade é antes de tudo um lugar de troca. Existe por entre os 

dinamismos advindos das relações intensas e intersetoriais dentro da sua população, mas 

também entre esta e o seu meio ambiente, imediato ou distante. Da Antiguidade à 

contemporaneidade, a cidade responde a uma lógica integrada, onde muitas formas de 

expressão tecem juntas ao longo do tempo a costura da identidade local. 

Lugar de troca, a cidade é também lugar de paixão, de miscigenação de 

sentimentos, e sem dúvida, o interesse de qualquer cidade é fazer com que suas pessoas 

tenham orgulho do território que as rodeiam, se sintam seguras para se expressarem e viverem 

o modo de vida que lhe tragam maior conforto. Os imaginários que a cidade alimenta 

encontram as suas fontes tanto na sua grande história, como nos seus recantos mais íntimos, 

como também nos seus bairros operários, lugares de vida e sociabilidade por excelência 

(embora também possam ser locais de sofrimento). 

Nessa linha, sob o ponto de vista poético, Mario de Andrade (1982, p. 7), em 

uma ode à vida citadina paulistana, proclama em seu poema Inspiração, “São Paulo! comoção 

de minha vida.../ Os meus amores são flores feitas de original!..”. Assim como Cora Coralina 

(1985, p. 23), em seu poema Minha Cidade,  

 

Goiás, minha cidade…   
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[...] Eu vivo nas tuas igrejas  

e sobrados                                                                                                                                       

e telhados                                                                                                                                                

e paredes.  

[...] todas as vibrações  

de minha sensibilidade de mulher,  

têm, aqui, suas raízes.  

 

Ambos os poetas descrevem em seus versos o modo como a ligação com a 

cidade em que moram é intensa, e os impacta diretamente, moldando suas obras e suas 

identidades. Contudo, não somente como obra artística, os poemas retratam vivências e 

modos reais de se sentir a vida e o mundo que os circundam. Assim também, os mesmos 

sentimentos retratados com Andrade e Coralina fazem-se presentes na população, que é 

impactada e delineada pelo meio, evidenciando, mais uma vez, a importância das cidades para 

as expressões dos sujeitos locais, e como objeto de estudo complexo. 

Ademais, partindo para o eixo socioeconômico, numa esfera mais passível e 

direta, nota-se que o discurso de identidade urbana é mais ramificado, e conduz também a 

fatores econômicos objetivos. Diante disso, visando uma análise com outra narrativa, aponta 

Barbosa e Lopes (2019, p. 7) que é necessário entender, 

 

[...] um conceito de urbe como espaço social tenso, 

segmentado por diferenças, desigualdades e disputas. Se 

assim não fosse, teria vencido a distopia de uma narrativa 

unificada, absoluta e excludente, em que o poder seria 

uma espécie de soma-zero. Essa narrativa, ainda que 

eventualmente doce e até cativante, serviria os interesses 

das classes dominantes, no afã de transformar o seu modo 

de relação com a urbe numa universal panaceia de 

relações sociais hierarquizadas em sistemas de 

classificação através dos quais cada um incorporaria o 

seu lugar no mundo.   

 

A partir de tal análise, o prisma da cidade inverte-se de um meio no qual 

florescem identidades, para um meio explosivo e de pura sobrevivência. Contudo, tal estudo 
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considera ambas as abordagens relevantes, e pretende realizar sua abordagem considerando a 

primeira perspectiva como essencial, numa esfera deontológica do dever ser, mas sustentada 

sobre a segunda perspectiva, da cidade dos extremos e com seus problemas, na esfera do ser. 

Visando, com isso, unir ao máximo ambas as esferas em um consenso político e humanístico, 

tendo o direito como um alicerce basilar. 

 

 

3. AS FACES DA GLOBALIZAÇÃO  

Alcançar-se-á os meandres da gentrificação logo mais; antes, porém, faz-se de 

extrema importância atravessar os horizontes da globalização, que juntamente aos pilares da 

modernidade, tem desempenhado papel fundamental na configuração do espaço urbano. 

A narrativa da globalização, nas últimas décadas,  tem se apresentado como 

uma forma de conduzir a humanidade à modernidade, por meio do avanço das tecnologias, e 

da rapidez como seu alvo mestre. Tal narrativa afirma ser indiferente ao querer humano, ou 

seja, é um processo natural da movimentação das sociedades no meio moderno, sendo essa a 

face com maior afinidade social, já que sendo natural e visando o progresso não haveria o que 

se fazer para pará-lo.  

Os pontos positivos são comumente levantados pelas ferramentas midiáticas 

que visam divulgar esse processo, como por exemplo, a fácil interação entre pessoas por meio 

da agilidade dos meios de comunicação; além disso, também se ressalta a  ideia de aldeia 

global (MCLUHAN, 1969), que insere o presente período humano em uma atmosfera de 

união, não somente tecnológica, mas preocupada com as alternativas a fim de melhorar as 

múltiplas realidades, tendo a solidariedade como combustível. Contudo, essa é uma das faces 

da globalização, aliás, a mais divulgada; todavia, a outra face reage com posicionamentos 

opostos, aliando-se ao desenvolvimento capitalista como motor fulminante de uma lógica 

econômica nada solidária.  

Tentando desvendar esse outro lado, Quijano (2002) aponta que a globalização, 

assim como a própria modernidade, é cristalizada na configuração da colonialidade, e é “[...] 

resultado de um vasto e prolongado conflito pelo controle do poder” (QUIJANO, 2002, p. 

13). Para Quijano, a globalização pratica uma reconfiguração da arena política, associando a 

dominação pelo poder às formas atuais, e mais sutis, de exploração e controle do mercado. 

Ademais, como consequência ao termo aldeia global e seu compartilhamento de fluxos, há 
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também uma busca de homogeneizar as culturas e os espaços, dando cor e idioma específico, 

a fim de montar sua paleta universal do modelo capitalista. 

Diante disso, ao entender o desenvolvimento urbano moderno como 

impulsionado pelo mercado, seu principal motor, as regiões urbanas se tornaram, muito mais 

do que antes, paisagens de poder, onde ilhas de extrema riqueza e poder social se espalham 

com lugares de privação e exclusão. Processos locais crescentes e profundamente injustos de 

demolição de identidades deixam algumas comunidades urbanas desenraizadas e fora do 

lugar, enquanto outras são lançadas a novos e poderosos níveis de privilégio e controle. Em 

decorrência desse esgotamento de raízes, se perde o sentido de pertencimento, e o 

individualismo emerge como forma de autonomia individual frente à coletiva, elevando o 

egoísmo como forma de se distanciar do conjunto indefinido que a cidade veio a tornar-se.  

Diante deste cenário, Bauman (2009, p. 20), citando Teresa Caldeira, afirma a 

respeito do excesso de muros na cidade de São Paulo: “[A] nova estética da segurança decide 

a forma de cada tipo de construção, impondo uma lógica fundada na vigilância e na 

distância”. Sob esta análise, é possível concluir que esse isolamento é fruto do individualismo, 

e advém do constante medo que permeia as relações citadinas, ou seja, a urbe, que deveria 

proteger seus membros do ambiente exterior, também serve “[...] para dividir e manter 

separados seus habitantes.” (BAUMAN, 2009, p. 21), traduzindo-os diariamente como 

possíveis inimigos. Essa tradução violenta, caracteriza um desdobramento incisivo do 

processo de globalização nas cidades e as consequências decorrentes de tal visão configuram 

muitas ocorrências injustas.  

 

 

4. GENTRIFICAÇÃO E A AMÉRICA LATINA  

Hoje em dia, um dos fenômenos mais relevantes na configuração socioespacial 

urbana é a gentrificação, que como conceito surgiu no hemisfério norte, mas pode ser 

observada no mundo todo, onde tem influenciado e alterado os modos de vida e as dinâmicas 

nas cidades.  

A origem da palavra remonta à década de 1960, a partir dos estudos da 

socióloga britânica Ruth Glass, que cunhou o termo para descrever o êxodo forçado de uma 

parcela da população diante de uma nova forma de vida social que se estabelecia no mesmo 

território, Glass estudava essas dinâmicas na cidade de Londres. O neologismo é derivado do 

termo inglês Gentry, que de forma crítica, faz referência à nova população em curso, de classe 
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média alta (WACQUANT, 2010), e que são considerados de boa posição para a hierarquia 

capitalista em crescimento. Esse fenômeno ganhou impulso durante as décadas de 1980 e 

1990, e hoje atinge grande parte das cidades centrais, ampliando-se por meio de 

transformações ao mesmo tempo materiais, sociais e simbólicas em espaços urbanos 

supostamente desvalorizados. Esses espaços desvalorizados são mirados pelo capital 

financeiro e imobiliário como possíveis locais para revitalização, ou seja, referindo-se à uma 

ideia de renovação do território condizente com o bem-estar moderno. Alinhando-se à 

concepção de supervalorização dos lugares, o geógrafo Milton Santos pontua: 

 

Quando uma atividade nova se cria em um lugar, ou 

quando uma atividade já existente aí se estabelece, o 

‘valor’ desse lugar muda; e assim o ‘valor’ de todos os 

lugares também muda, pois o lugar atingido fica em 

condições de exercer uma função que outros não dispõem 

e, através desse fato, ganha uma exclusividade que é 

sinônimo de dominação; ou, modificando a sua própria 

maneira de exercer uma atividade preexistente, cria, no 

conjunto das localidades que também a exercem, um 

desequilíbrio quantitativo e qualitativo que leva a uma 

nova hierarquia ou, em todo caso, a uma nova 

significação para cada um e para todos os lugares. (2005, 

p. 66) 

 

Santos enumera os elementos desse processo: (i) as novas atividades que se 

estabelecem, associadas a uma espécie de dominação; (ii) as mudanças de valores e funções, 

que geram os desequilíbrios; e por fim, (iii) o estímulo a novas hierarquias, alterando os 

símbolos e compondo novos significados a cidade. 

É fundamental que o fenômeno seja também analisado sobre o prisma 

decolonial, direcionando o foco de estudo para a América Latina, a partir de suas diferenças e 

necessidades. Sobre essas diferenças, aponta Quijano: 

 

Aplicada de maneira específica à experiência histórica 

latino-americana, a perspectiva eurocêntrica de 

conhecimento opera como um espelho que distorce o que 
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reflete. Quer dizer, a imagem que encontramos nesse 

espelho não é de todo quimérica, já que possuímos tantos 

e tão importantes traços históricos europeus em tantos 

aspectos, materiais e intersubjetivos. Mas, ao mesmo 

tempo, somos tão profundamente distintos. Daí que 

quando olhamos nosso espelho eurocêntrico, a imagem 

que vemos seja necessariamente parcial e distorcida. 

(2005, p. 129) 

 

Em vista disso, os reflexos gentrificadores do norte global também se 

distorcem e promovem práticas diferentes no sul. Nesse âmbito, faz-se vital entender o que 

seria essa “revitalização” contida no projeto de gentrificação, o porquê dela se manifestar com 

tamanha violência em território latino-americano e como a parcial ineficiência dos direitos 

humanos tem contribuído para isso. 

A conceito de revitalização é o ângulo de direção da gentrificação, já que 

planeja compor nas cidades uma reestruturação nos desenhos geográficos locais, aspirando 

aos padrões globais. Contudo, como já abordado sobre a globalização, o padrão constituído 

como global configura-se como um artifício político associado ao conceito de modernidade, 

logo entender o que é revitalizar liga-se diretamente ao termo modernizar e traz contundentes 

implicações. 

Para Mignolo (2010), através de uma retórica de universalização, a 

modernidade oculta seu lado obscuro, a face reprodutora da colonialidade, que Grosfoguel 

(2008. p. 126) aponta ser “a continuidade das formas coloniais de dominação após o fim das 

administrações coloniais, produzidas pelas culturas coloniais e pelas estruturas do sistema-

mundo capitalista moderno/colonial”. Ademais, a modernidade possui formas próprias de 

padronizar as narrativas, sendo associada a um modelo desenvolvimentista clássico do norte 

global, em que se baseia em dicotomias latentes, “desenvolvido-subdesenvolvido”, “moderno-

tradicional”, possuindo caráter relativístico e abstrato, já que carece de profundidade 

epistemológica, constituindo-se em um modelo que “obscurece estruturas de dominação e 

exploração a nível mundial” (GROSFOGUEL, 2013, p. 39). Em vista disso, evidencia-se a 

colonialidade na prática de “revitalização”, já que dentro do bojo moderno parte de 

binarismos estigmatizadores e que facilmente descontroem imaginários locais, elucidando 

raciocínio geográfico e histórico próprio, estrutural para suas identidades. 
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Em segunda esfera, é preciso levantar a forma como a violência é comumente 

utilizada na prática da gentrificação em território latino-americano, principalmente no Brasil, 

seja a violência direta, com a remoção física da população residente, ou a violência indireta, 

presente nas tortuosidades político-jurídicas, que por si só possuem uma legitimidade estatal 

vasta e se apoiam na falta de conhecimento dos indivíduos. 

Antes de abordar a violência direta, é preciso apontar os problemas da 

habitação urbana no Brasil, que juntamente a outros países da América Latina possui um 

processo desigual e precário de urbanização. De acordo com Santos (2009), referenciado por 

Monteiro e Veras (2017), esse processo demorou três séculos para ocorrer, mas se consolidou 

nas décadas de 1940 e 1950, e desde então o êxodo rural só tem se intensificado. Ademais, 

por ser um fenômeno recente, as cidades não se prepararam adequadamente para atender o 

elevado número de moradores, acarretando situações insalubres de moradia e desigualdades 

ainda mais acentuadas, como aponta Adriana Monteiro e Antonio Veras, 

 

A crescente urbanização aliada a falta de investimentos 

necessários, trouxe, porém, juntamente com o crescimento 

das cidades, a ampliação dos assentamentos habitacionais 

precários. Todo esse processo resultou em mudanças na 

estrutura urbana das cidades e em transformações no 

modo de morar da população, pois essas pessoas, 

chegando à metrópole, muitas vezes se inseriam de forma 

precária e mal remunerada nas atividades produtivas e, 

na maioria das vezes, resolviam os problemas de moradia 

através da autoconstrução, ou seja, habitações, em geral, 

informais, precárias e autoconstruídas em etapas que 

compõem as favelas e os loteamentos irregulares ou 

passavam a habitar cortiços. (2017, p. 5) 

 

Desse modo, de maneira sucinta, é possível traçar uma linha histórica, e 

consequentemente política, que culmina no entrave habitacional nas atuais cidades brasileiras, 

avançando assim para a violência direta aludida anteriormente. Nessa classificação, destacam-

se as desapropriações violentas ocorridas em diversas comunidades, normalmente presentes 

no centro, a fim de reestruturá-las e concedê-las às empresas e investidores, que trarão retorno 

econômico rápido ao local. Contudo, as pessoas desapropriadas são realocadas em bairros 
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distantes, perdendo o pouco de identidade que continham, devido ao modo de vida insalubre, 

ou são desamparadas pelo Estado que as violentou. 

Como exemplo, destaca-se o caso da comunidade Nova Tatetuba, mais 

conhecida como “Morro do Regaço”, localizada no município de São José dos Campos, a 

qual abrigava mais de 200 famílias por mais de vinte anos (TEIXEIRA, 2019). Em 2003, teve 

sua população removida em um processo violento de desfavelização municipal, como aponta 

Fabiano Teixeira (2019), a justificativa para a remoção foi o fato de a área ser considerada de 

risco, por ter um terreno inclinado, podendo ocasionar deslizamentos, e possuir casas muito 

próximas a uma área de mananciais, contudo, laudos posteriores relataram situações bem 

menos drásticas. Além disso, a prefeitura prometeu empregos à população removida, e casas 

em um bairro extremamente afastado do local onde moravam, sendo a primeira promessa 

nunca atendida (TEIXEIRA, 2019). Ademais, o território acusado pela prefeitura de possuir 

risco, foi usado posteriormente para fins comerciais, como aponta Forlin e Costa (2010), 

referenciados por Teixeira (2019), “Naquele espaço, deu-se a construção do Hipermercado 

Carrefour, bem como prédios residenciais voltados à classe média”, aludindo a uma 

gentrificação já idealizada anteriormente pelo poder público. 

Episódios como esse são comuns no Brasil e na América Latina, devido às 

consequências do crônico problema de urbanização, todavia, o ponto que mais chama atenção 

é o modo como o poder público administra o problema, usando-o como estratégia para 

alavancar a gentrificação, e garantir retorno econômico. 

Além da violência direta, a indireta também se destaca como ferramenta 

gentrificadora, sendo caracterizada não pela remoção explícita da população, mas usando de 

caminhos sinuosos para atingi-la, como, por exemplo, o caso dos pescadores residentes na 

cidade mexicana de Todos Santos, que tinham a praia de Punta Lobos como única fonte de 

renda de suas famílias e, em 2014, foram barrados de utilizar a praia por uma empresa do 

ramo imobiliário que chegara à cidade. A empresa, visando construir casas de luxo, 

restaurantes e um hotel à beira-mar, por meios obscuros e questionáveis, conseguiu 

autorizações jurídicas para utilizar do terreno da praia, cujos trabalhadores, outrora, tinham 

concessão para fruição. A produção de 2018 das diretoras Lisa F. Jackson e Sarah Teale, 

denominada “Patrimônio”, retratou e denunciou o episódio de possível gentrificação, que 

quase levou os moradores a saírem da região, todavia, por meio de muita resistência e ação 

popular, o caso foi revertido e sua concessão retornou à vigência. Apesar do nobre desfecho 
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desse caso, muitos outros similares na zona costeira do México não tiveram o mesmo êxito, 

tornando-se mais uma vez, alvos do violento processo de gentrificação. 

Após analisar a ideia de revitalização, sendo uma narrativa moderna e 

estratégica, e também as categorias de violência que o fenômeno da gentrificação se utiliza, 

também é preciso analisar o sustentáculo dessa violência, a parcial ineficiência dos direitos 

humanos em território latino-americano. 

 

 

5. VIOLÊNCIA AOS DIREITOS HUMANOS E UM DIREITO À CIDADE 

ALTERNATIVO 

Conhecida por ser uma das regiões mais violentas do mundo, a América Latina 

possui problemas estruturais de infrações aos direitos humanos. Seus países, no século 

passado, atravessaram um período permeado por governos autoritários, onde foram palcos de 

inúmeras violações aos direitos mais essenciais de seus povos, assim como aponta Reátegui 

(2011, p. 37): “O Cone Sul vivenciou, no decorrer do século XX, ditaduras brutais que foram 

responsáveis por assassinatos, massacres, torturas e desaparecimentos forçados que restaram, 

em grande medida, impunes (REÁTEGUI, 2011, p. 37). 

A fraqueza das instituições de controle tem influência direta sobre a percepção 

e a realidade da impunidade, pois quando existe uma sensação difusa de que abusos de poder 

são tolerados, a falta de responsabilidade se espalha para questões de corrupção às altas 

cúpulas da democracia, como entre os legisladores, entre os magistrados e até mesmo por 

empresas e dirigentes sindicais. Democracias nas quais os funcionários não são efetivamente 

responsáveis perante o eleitorado e à lei possuem mecanismo políticos insuficientes, longe de 

seus teores democráticos, refletindo-se na sociedade inteira, que ao sentir-se impune, é mais 

disposta a violar direitos que não violariam em uma situação diferente, em uma democracia 

efetiva. 

Nesse quesito destaca-se o legado de impunidade para os abusos flagrantes do 

passado e que são continuados agora pela ausência de investigações sérias, acusações e 

punições dos abusos de poder cometidos. Diretamente relacionada à impunidade está a 

questão da resposta adequada às violações de direitos humanos. Inquestionavelmente, abusos 

de poder ocorreram e ocorrerão em todos os sistemas, e mesmo os cidadãos de democracias 

mais amadurecidas encontrarão tal ocorrência. O que distingue a democracia de outros 

sistemas é precisamente a resposta institucional a tais abusos. Um Estado que respeita os 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

245 
 

direitos humanos é aquele que não só não comete tais violações, mas também aquele que em 

qualquer instância de abuso, desencadeia o maquinário de controle do Estado para que tais 

ações sejam investigadas, processadas e punidas. 

Essa atmosfera de impunidade cerca a América Latina desde seu passado 

colonial, mas com mais agrave e alcance no seu período ditatorial; com isso, nota-se que esse 

legado se conecta diretamente às violações atuais dos direitos humanos no continente, como 

aponta Martín Abregu, “Uma das graves falhas das democracias na Região Andina e no Cone 

Sul é sua incapacidade de prover seus habitantes dos bens e serviços essenciais. Por essa 

razão, a promoção de um Estado protetor dos direitos humanos se choca contra uma realidade 

de governos incapazes de alcançar as expectativas” (2008, p. 20). 

Sendo assim, bens fundamentais ainda carecem de amparo, nos quais diversos 

campos sociais são atingidos, como na saúde, na educação, na segurança, e para os problemas 

de gentrificação discutidos anteriormente, a questão da moradia. Em vista disso, um conceito 

ilustre é o “direito à cidade”.  

O conceito de “direito à cidade” foi articulado pela primeira vez na década de 

1960 pelo sociólogo e filósofo francês Henri Lefebvre em “Le droite a` la ville” (“Direito à 

cidade”), publicado em 1968. Lefebvre criou um paradigma notável focado na participação 

dos cidadãos no uso e na produção do espaço urbano e o direito ao pleno envolvimento na 

vida urbana. 

Além disso, Harvey (2012) propôs que alcançar o “direito à cidade” seja um 

ponto central em discursos políticos e éticos que desafiam o processo de exclusão da 

urbanização capitalista, lógicas de mercado neoliberais hegemônicas e modos de ação estatal. 

Assim como aponta Harvey,  

 

O direito à cidade é muito mais que a liberdade individual 

de ter acesso aos recursos urbanos: é um direito de mudar 

a nós mesmos, mudando a cidade. Além disso, é um 

direito coletivo, e não individual, já que essa 

transformação depende do exercício de um poder coletivo 

para remodelar os processos de urbanização. A liberdade 

de fazer e refazer as nossas cidades, e a nós mesmos, é, a 

meu ver, um dos nossos direitos humanos mais preciosos e 

ao mesmo tempo mais negligenciados. (2012, p. 74) 
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O conceito transcendeu aos conceitos de Lefebvre, e tomou proporções 

políticas de grande alcance, como aponta Cafrune (2016, p. 191), ao citar Saule Jr (1999),  

 

Esse conceito jurídico de direito à cidade incorpora 

outras dimensões a serem garantidas, tais como o direito 

a viver em um território regular, com serviços públicos, 

conectado à cidade, participando dos processos de 

decisão política, uma vez que a cidade é o lugar de acesso 

aos bens, direitos e possibilidades disponíveis na 

sociedade contemporânea.  

 

Culminando também na produção de documentos internacionais, como a 

Agenda Habitat, em 1996, das Nações Unidas, a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, em 

2005, e em território nacional, a Lei federal 10.257, chamada de Estatuto da Cidade, aprovada 

em 2005. 

Com isso, nota-se que o campo institucional englobou o conceito de direito à 

cidade nos contornos formais e jurídicos; contudo, como já aludido por Gilberto Dimenstein 

(2014) em sua obra “Cidadão de Papel”, os direitos e a cidadania muitas vezes só existem nos 

papéis, de modo abstrato, não concretizando-se na realidade. Tomando como base as ideias de 

Dimenstein, o direito à cidade é vivo e muito rico no papel, mas observa-se com os exemplos 

de gentrificação apresentados que a cidade ainda permanece excludente, violenta e indefinida 

para aqueles que não se encaixam nos anseios de moradores modelos do atual modo de 

produção, que delineia o que a cidade precisa ou não.  

Voltando às perspectivas decoloniais desenvolvidas no decorrer do presente 

estudo, como já aludido, a ideia de revitalização se relaciona com o pensamento da 

modernidade e com ideias que fogem às realidades encontradas no cone sul, sendo opressivas 

a elas e ineficientes. Assim também o direito à cidade se constitui, faz-se ineficiente em certas 

situações, pois ainda opera sobre uma estrutura originada no norte global. Isso o faz pautar-se 

em um modelo de cidade afinado ao movimento da modernidade, que prioriza o lucro e o 

desenvolvimentismo, chocando-se também com as tradições e realidades latino-americanas. 

Sobre isso, nos auxilia Walter Mignolo (2003) com sua ideia de pensamento 

fronteiriço, a qual, partindo da perspectiva da subalternidade colonial, é um pensamento que 

não deixa de lado a modernidade, mas não se sujeita totalmente a ela; é o limite do 

colonizador-colonizado. Segundo Mignolo, referenciado por Ballestrin (2013, p. 106), “O 
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pensamento fronteiriço é o pensamento que afirma o espaço de onde o pensamento foi negado 

pelo pensamento da Modernidade, de esquerda ou de direita”. Partindo dessa análise, é 

preciso ponderar as fronteiras quando colocamos os projetos de direito à cidade em prática, já 

que identificar o território latino-americano como uma face diferente nas veredas da 

globalização é fundamental, diante de tantas nuances políticas e históricas. Ademais, vale 

ressaltar que o direito à cidade se constitui como uma abordagem muito apropriada e 

formidável ao reconhecer os ambientes citadinos não somente como lócus econômico, mas 

principalmente como espaços de formações identitárias, e o Direito precisa estar aberto a 

abordagens que o façam ampliar os horizontes alcançados, como faz a abordagem decolonial. 

 

 

6. CONCLUSÃO 

Em geral, ao analisar conceitos como a globalização, gentrificação, ou a 

própria modernidade, modelos homogêneos de análise sobrevoam os ideários comumente, e 

normalmente partem de visões positivas e naturais, como um decorrer comum do 

desenvolvimento econômico. O que buscou com esse estudo, além de seus outros anseios, foi 

romper com essa visão homogênea de análise, visando problematizar essas questões diante de 

um cenário geopolítico que carece de boas políticas públicas e continua a ser permeado por 

relações coloniais.  

Por fim, é preciso destacar que tal estudo ainda se faz introdutório, podendo vir 

a ser um norte de imaginários que se permitam cativar pelos temas levantados aqui. Também 

é preciso dizer que não existem respostas simples para problemas complexos, o que existem 

são ideias simples e que podem vir a ser boas soluções com seu devido amadurecimento.  
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RESUMO:  

O presente artigo tem como objetivo analisar questões jurídicas relativas a proteção e ao 

direito dos idosos, a aplicabilidade dos princípios fundamentais previstos na Constituição 

Federal de 1988 e o Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, trazendo as submissões normativas 

que os amparam, em busca da integralização dessa temática ao cotidiano da população 

brasileira. Nesse sentindo, foram destacados princípios que norteiam a eficácia dos artigos de 

lei específicos, visando o cumprimento normativo baseados na Carta Maior, para que a 

aplicabilidade possa ser entendida, analisada e executada. Tem-se na questão hermenêutica a 

prerrogativa do entendimento da eficácia legal.  

PALAVRAS-CHAVE: Idosos. Princípios. Integralização. Aplicabilidade.  

 

ABSTRACT:  

This article aims to analyze legal issues related to the protection and the rights of the elderly, 

the applicability of the fundamental principles provided for in the Federal Constitution of 

1988 and the Statute of the Elderly, Law 10.741 / 2003, bringing the normative submissions 

that support them, in search of integrating this theme into the daily lives of the Brazilian 

population. In this sense, principles that guide the effectiveness of specific articles of law 
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were highlighted, aiming at normative compliance based on the Major Charter, so that the 

applicability can be understood, analyzed and executed. Hermeneutics has the prerogative of 

understanding legal efficacy. 

KEYWORDS: Elderly. Principles.  Payment.  Applicability. 

 

 

 

1. PROTEÇÃO AOS IDOSOS: ANÁLISE DO CUMPRIMENTO NORMATIVO 
  

As disposições abordadas nesse artigo, terão enfoque o posicionamento da 

legislação quanto ao direito dos idosos, fazendo um contraste com a evolução das 

constituintes e a criação de leis infraconstitucionais que fundamente com propriedade a 

proteção ao ancião de forma objetiva. À vista disso, trataremos a aplicabilidade e efetividade, 

no que tange o cumprimento normativo e preceitos estabelecidos pela sociedade. 

 

1.1. A PROTEÇÃO AOS IDOSOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

A evolução histórica das constituintes foi um marco fundamental para o 

desenvolvimento dos direitos dos idosos. Nos tempos passados a temática não era abordada 

com a devida importância, não havendo um olhar especial sobre o assunto na primeira 

Constituição promulgada após a Independência do Brasil.  

Partindo desse pressuposto, sabemos que o fundamento da Constituição 

Federal (BRASIL/1988) está estabelecido como base o direito à vida, que garante a toda e 

qualquer pessoa como prelúdio básico para a aplicabilidade dos direitos fundamentais e o 

princípio primordial, a dignidade da pessoa humana (BRASIL/1988, art. 1º, III). 

Como afirma Moraes (2019, p. 35), “o direito à vida é o mais fundamental de 

todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à existência e exercício de todos os 

demais direitos”. O que ratifica a afirmação mencionada na CF/1988 sobre a igualdade e sem 

qualquer distinção perante a lei, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à segurança, à 

igualdade, à liberdade e à propriedade, estimando os preceitos fundamentais no que se refere 

viver com dignidade e assegurados por condições básicas de sobrevivência.  

Diante disso, observa-se que num país onde a igualdade é estabelecida na Carta 

Magna, entendemos a importância de dar ênfase principalmente no que se refere aos anciões. 

No que diz respeito, tiveram grande contribuições ao longo da história do nosso país, de 

forma direita ou indiretamente, dando exemplos de sabedoria e garra, de forma que se deve ter 
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um direcionamento cuidadoso em relação ao zelo no final da vida, garantindo uma vivência 

de qualidade. 

Dessa forma, a sua primeira menção sobre os idosos foi na Constituição da 

República dos Estados Unidos do Brasil, que foi outorgada em 16 de julho de 1934, se 

abstendo as demais de incluir como pauta a proteção do ancião no Brasil.  

Destinando-se a clareza dos fatos e afim de ir a fundo no artigo em questão, é 

de suma importância que possamos entender a fundo o que ocorreu nas constituintes seguintes 

e a evolução até chegar vigente da constituição atual. Sendo assim, segue abaixo a tabela com 

evolução das constituições que fizeram menção em seu texto qualquer tipo de benfeitoria aos 

idosos. 

 
Tabela 1 - Constituições que mencionam os direitos dos idosos (Brasil 1934 – 1988) 

 

Constituições A

no 

Legislação 

Constituição da 

República dos  

Estados Unidos 

Brasil 

1

934 

Trouxe em seu no título “Da Ordem Econômica e Social” a 

observância da instituição da previdência a favor da velhice. 

Proibindo também a diferença salarial em decorrência a idade, 

conforme as alíneas “a” e “h” do parágrafo primeiro do artigo 

121. 

Constituição do 

Estado Novo 

1

937 

Garantiu seguros da velhice no seu art.157, na alínea “m”. 

Constituição da 

República dos 

Estados Unidos do 

Brasil 

1

946 

Mencionou aspectos previdenciários a favor da velhice no seu 

art. 157, inciso XVI, no entanto, houve a proibição da 

diferença salarial por motivos de idade, previstos no art. 157, 

inciso II. 

Constituição da 

República         

Federativa do   

Brasil  

1

967 

Assim como a Emenda Constitucional nº 1 de 17 de outubro de 

1969, não trouxeram inovações, apenas no contexto do art. 

158, inciso XVI, que menciona o conteúdo previdenciário. 

Constituição da 

República  

Federativa do 

Brasil 

1

988 

Amplificou o direito dos idosos, não se limitando apenas no 

tema previdenciário, trazendo a acessibilidade e demandando 

de forma coesa. Trazendo a disposição em seus artigos: art.1º, 

III; art. 3º, IV; art. 5º; art. 7º, XXIV e XXX; art. 14, §1º, II, 

alínea “b”; art. 201, I, §7º, I e II; art. 203, I e V; art. 229 e art. 

230, §§1º e 2º. 
Fonte:  DA AUTORA, (2016). Disponível em: 

<http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/46615/a-tutela-constitucional-da-pessoa-

idosa>. 
 

 

Tendo em conta as informações acima, somos capazes de ter a percepção do 

melhoramento das constituintes anteriores em relação a outorgada atualmente. Predispondo a 

isso, podemos perceber que a proteção ao ancião vem desde o início da Constituição Federal 

http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/46615/a-tutela-constitucional-da-pessoa-idosa
http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/46615/a-tutela-constitucional-da-pessoa-idosa
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de 1988, logo em seu art. 1º decretou o princípio da dignidade da pessoa humana como 

fundamento base primordial para o cumprimento normativo a Constituição Federativa do 

Brasil (BRASIL/1988, art. 1º, III). 

Mediante a isso, complementando e unindo o amparo ao idoso de uma forma 

especial, observando-se o tratamento igualitário e que dispõe uma garantia de vida sem 

distinção e de maneira digna, como prevê o art. 3º, em seu inciso IV, que diz “promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação”. Mesmo o rol não sendo especificamente direcionado aos idosos e abordado 

de forma genérica, garante a prevenção de seus direitos de forma democrática e sem 

descriminação por idade, sendo a dignidade humana princípio essencial e fundamental para a 

compatibilidade com os demais princípios. 

Para Pinho (2015), a violação de um princípio é algo bem grave, sendo mais 

que apenas uma violação de um texto de lei. Como disciplina, 

 

Violar um princípio é muito mais grave que transgredir a 

uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica 

ofensa não apenas a um específico mandamento 

obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais 

grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade [...] 

representa insurgência contra todo o sistema, subversão 

de valores fundamentais (MELLO, 2000, p.53). 

  

Sobre o prisma no caput do art. 5º, da Constituição Federativa do Brasil 

(1988), que todos são iguais perante a lei, de forma que nenhum tipo de descriminalização 

possa ocorrer, apartando qualquer risco de não cumprimento da lei no que relaciona a 

proteção dos idosos. Conforme foi mencionado acima, a Constituição Federal de 1988 prevê a 

inviabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, de modo 

que, por mais que a velhice chegue o direito não acaba ou diminui, sendo o ancião portador 

dos mesmo direitos e garantias dos demais grupos populacionais. 

Ao que se refere os direitos sociais, que está disposto no Capítulo II da Carta 

Magna, especialmente tratando das relações dos trabalhadores, sejam eles nos âmbitos 

urbanos ou rurais, constituem melhorias nas condições sociais, que atingem principalmente o 

sistema previdenciário diante da proteção aos idosos, fazendo menção a aposentadoria (art. 7º, 

XXIV). 
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A fim de proclamar mais uma vez a igualdade, reforçando a aplicabilidade nas 

relações de trabalho, que entra em consonância ao princípio da igualdade (BRASIL, art. 5º, 

caput), o idoso não será alvo de descriminalização pela sua idade, como previsto no inciso 

XXX do art. 7º (BRASIL/1988), que estabeleceu a “proibição de diferença de salários, de 

exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil”. 

Dessa forma, analisando o debate envolvendo o idoso em relação aos 

concursos públicos, discorre que 

 

A proibição genérica de acesso a determinadas carreiras 

públicas, tão somente em razão da idade do candidato, 

consiste em flagrante inconstitucionalidade, uma vez que 

não se encontra direcionada a uma finalidade acolhida 

pelo direito, tratando-se de discriminação abusiva, em 

virtude da vedação constitucional de diferença de critério 

de admissão por motivo de idade (CF, art. 7º, XXX), que 

consiste em corolário, na esfera das relações do trabalho, 

do princípio fundamental da igualdade (CF, art. 5º, caput) 

( MORAES 2019, p. 38). 

 

Uma vez que, não haverá discriminação perante o Estado ou empregadores, de 

forma que o inciso XXX do art. 7º (BRASIL/1988) seja resguardado, serão asseguradas vagas 

para o ingresso na carreira pública, salientando “as hipóteses em que a limitação de idade se 

possa legitimar como imposição de natureza e das atribuições do cargo a preencher” 

(MORAES, 2019, p. 38). Nos demais casos sempre predominará o princípio da igualdade nas 

relações empregatícias, como mencionado no artigo. 

Os direitos políticos atreitos no Capítulo IV, também ganharam notoriedade no 

que atinge os idosos, tornando facultativo o alistamento eleitoral e o voto aos maiores de 

setenta anos (art. 14, §1º, II, alínea “b”). Por isso, fica a critério do idoso o comparecimento 

para a realização do exercício do voto. 

Conforme exposto nos artigos anteriores da Constituição Federal (1988), 

percebendo a forma generalizada com que foram tratados os direitos dos idosos até o 

momento, predispondo o cumprimento do princípio da não discriminação. Por conseguinte, 

temos os dispositivos que expressam direitos específicos aos anciões, como afirma Silva 

(2005, p. 849-850), “vários dispositivos mencionam a velhice como objeto de direitos 
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específicos, como o do direito previdenciário (art. 201, I), do direito assistencial (art. 203, I) ”, 

que estão predispostos no título VIII da Constituição Federativa Brasileira de 1988 que 

aborda a Ordem Social.  

O Título VIII em seu Capítulo II enfatiza a seguridade social que vem legislar 

sobre os direitos pertencentes aos idosos, no teor do art. 194, caput (BRASIL/1988), “a 

seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes 

Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 

assistência social”. 

Numa análise profunda da seguridade social, de uma forma geral é importante 

o entendimento que,  

 

A Seguridade Social é um conjunto de ações destinadas a 

assegurar a saúde, previdência e assistência social. 

Engana-se quem pensa que é constituída apenas pela 

previdência. A Seguridade Social é um tripé: saúde, 

previdência e assistência social. Todos os entes da 

Federação (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios) devem envolver-se com a sociedade na busca 

dos objetivos da Seguridade Social. O objetivo, aqui, é 

amparar, entre outros, o trabalhador na velhice, na 

doença e, enfim, em situações de desamparo, desalento e 

dificuldades. A Seguridade Social traz para a sociedade o 

exercício, nem sempre fácil, da fraternidade e 

solidariedade (PIRES, 2016, p.596). 

  

O autor deixa claro que, o conjunto da seguridade social não está apenas como 

ponto principal a assistência previdenciária, no que tange esse aspecto, percebemos que para a 

proporção de uma qualidade de vida com eficiência, o ancião precisa de uma conjunção de 

eficácia que assegura à saúde, previdência e assistência social. Por consequência, o conjunto 

destas três ações, garantirão a promoção de uma qualidade de vida, certamente mais eficaz e 

longínqua. 

Nos termos do art. 203 (BRASIL/1988), atenta que a assistência social deverá 

ser “prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social”, 

garantindo em seu inciso I, “a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à 
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velhice”. Dessa forma, fica expresso a preocupação do Estado no que discerne sobre as 

“minorias”, trazendo o inciso V do denominado artigo, a determinação do pagamento de um 

salário mínimo de benefício mensal ao idoso que comprovar “não possuir meios de prover à 

própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei”. 

Com as diretrizes voltadas ao tratamento especial ao idoso, observa-se que, 

 

Da mesma forma que devem ser assegurados a todos os 

demais habitantes do Brasil o direito à educação, à saúde, 

ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à 

previdência social e à assistência aos desamparados, 

também esses direitos devem ser garantidos aos idosos 

(WOLKMER; LEITE 2003, p. 139). 

 

A Constituição Federativa do Brasil (BRASIL/1988) abordou sobre a 

reciprocidade entre pais e filhos, garantindo a obrigação moral da família no que corresponde 

a proteção na velhice, dispondo no art. 229 que, “os pais têm o dever de assistir, criar e educar 

os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, 

carência ou enfermidade”. Ainda em sequência, o art. 230 instaura que, “a família, a 

sociedade e o Estado tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação 

na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”, 

dando menção em de §1º que os programas de amparos aos idosos devem ocorrer 

preferencialmente em seus lares. 

Na redação do §2º do art. 230 (BRASIL/1988), narra que a garantia de 

gratuidade aos transportes coletivos públicos aos idosos com faixa etária maior que 65 anos 

idade, “tratando-se de norma constitucional de eficácia plena, que, por conseguinte, independe 

de qualquer complementação infraconstitucional” (MORAES, 2019, p.938). 

Embora toda citação envolvendo os direitos aos idosos na Carta Maior, mesmo 

em forma direcionada, não foi suficiente para suprir toda uma demanda, de forma que é 

preciso um cuidado singular. O que provocou a instigação da legislação brasileira ao 

surgimento da Política Nacional do Idoso, Lei nº 8.842/1994 e, posteriormente, o Estatuto do 

Idoso, Lei nº 10.741/2003, no qual abordaremos no próximo tópico.   
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1.2. O ESTATUTO DO IDOSO (LEI 10.741/03) 

 

Partindo pelos preconceitos estabelecidos na Constituição Federal Brasileira 

(BRASIL/1988), no qual foram abordados de forma direta e indireta, a garantia dos direitos 

aos idosos, dando sempre destaque para driblar a discriminação pela idade e a prevalência do 

princípio da dignidade da pessoa humana. Pressupondo a isso, a necessidade completar para a 

eficácia da aplicabilidade que, após várias organizações e mobilizações dos aposentados, 

pensionistas e idosos, deixou claro a insuficiência no plano infraconstitucional, a Política 

Nacional do Idoso, vigorada pela Lei nº 8.842/1994 (Camarano, 2013). Logo após, foi 

sancionado ao dia 1º de outubro de 2003, a Lei Ordinária nº 10.741, o Estatuto do Idoso, que 

veio dar destaque à diretrizes fundamentais ao resguardo do ancião. 

Portanto, é fundamental a funcionalidade da lei específica, tendo em vista que,  

 

Ao garantir atendimento preferencial, imediato e 

individualizado junto aos órgãos públicos e privados 

prestadores de serviços da população, viabilização de 

formas alternativas de participação, ocupação e 

convívio do idoso com as demais gerações, capacitação e 

reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 

gerontologia e na prestação de serviços aos idosos, 

estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 

divulgação de informações de caráter educativo sobre os 

aspectos biopsicossociais de envelhecimento e garantia de 

acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social 

locais, entre outras formas de prioridade à terceira idade, 

a nova legislação brasileira reconheceu, como se faz nos 

países europeus, o envelhecimento como um direito social, 

a ser devida e especificamente protegido (MORAES, 2019, 

p.935). 

 

O Estatuto normatizou direitos já abordados na Constituição (1988), de modo 

que, o enfoque se tornou garantias específicas voltadas ao idoso, no qual iremos explicitar os 

direitos fundamentais previstos no Estatuto. As especificações feitas foram propostas de 
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forma que, os amparos especiais mencionados na Carta Maior fossem complementados e 

supridos de forma constitucionalizada, a fim de ocasionar uma proteção direcionada ao grupo 

em estudo. 

Em seu primeiro artigo, o Estatuto vem demarcar a idade que tipifica a pessoa 

como idoso, utilizando o caráter biológico e caráter absoluto, para definir a pessoa de idade 

igual ou maior superior a 60 (sessenta) anos. Segundo FREITAS (2015, p.11), “o texto não 

diferencia o idoso capaz, que se encontra em plena atividade física e mental, do idoso senil ou 

incapaz, considerando-os, todos, sujeitos protegidos pela nova legislação, denominada 

Estatuto do Idoso”. 

Direcionando, o idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à 

pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral na legislação. Desse modo, a garantia da 

efetividade para preservação de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, 

intelectual, espiritual e social, em condições de liberdade e dignidade, (art. 2º, Lei 10.741/03). 

Como já mencionada no art. 230 (BRASIL/1988), o Estatuto do Idoso veio 

reforçar em ser art. 3º a responsabilidade da sociedade, da família, do Estado e também da 

comunidade, denominando a responsabilidade moral de amparo ao idoso como uma 

obrigação, dever de fazer e prestar assistência ao ancião. Mediante a isso, fica de fácil 

compreensão que,  

 

A sociedade também deverá desempenhar o seu papel, 

pois é dever de todos combater o preconceito, a 

discriminação, o abandono e a violência ao idoso, com 

isso desempenhará não só́ uma obrigação legal, mas, 

principalmente, moral. Do mesmo modo que à família e à 

sociedade, o texto conferiu em último lugar as atribuições 

de amparo aos idosos ao Poder Público. Caberá́ ao 

Estado a obrigação alimentar através do Sistema Geral 

da Previdência Social, ou de verbas dos serviços de 

assistência social. Portanto, o Estatuto do Idoso traz a 

afirmação da responsabilidade da família, da sociedade, 

da comunidade e do Estado para garantir direitos dos 

idosos, quais sejam o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, à cultura, ao lazer, à dignidade, 

entre outros. Esses direitos, segundo dispõe a Lei, devem 
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ser assegurados com absoluta prioridade (RIBEIRO et al., 

2016, p.40). 

 

Podemos observar a inclusão da comunidade no rol do Estatuto que veio com 

intuito de dar observância ao amparo previsto em relações mais estreitas. Dessa forma, a 

proximidade de convívio faz com que o conhecimento dos problemas do idoso sejam mais 

assíduos, de modo a responsabilidade assistencial fica mais eficaz.  

No tocante, o art. 3º do Estatuto do Idoso, menciona o termo “com absoluta 

prioridade”, que vem dar ênfase ao papel do Estado, bem como programas assistenciais e 

políticas públicas que traz um acesso prioritário aos benefícios ao idoso. Referiu-se também, a 

obrigação da família na priorização do zelo ao idoso,  

 

Ainda se pode acrescentar aqui a força da Lei n. 

12.008/09 que alterou o art. 1.211-A do Código de 

Processo Civil. No caso vertente, priorizou-se a 

tramitação dos procedimentos judiciais em todas as 

instâncias para todas as pessoas com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos (VILAS BOAS, 2015,  p.06). 

 

No Capítulo I, do Estatuto do Idoso, assim como narra o caput do art. 5º da 

CF/1988, novamente vem fazer menção do direito à vida, que segundo Vilas Boas (2015, 

p.11) é “colocado como indisponível e oponível erga omnes, por excelência, a tal ponto que 

não se pode emitir qualquer enunciado tendente à sua supressão”. Portanto, “o 

envelhecimento é um direito personalíssimo e a sua proteção um direito social” (art. 8º, Lei 

10.741/03), como requisito constitucional é de suma importante a forma abordada em 

evidência, que estabelece como direcionamento para os demais direitos fundamentais. 

Estabelecida ao Estado a função de garantir a pessoa idosa a proteção de vida e 

à saúde (art. 9º, Lei 10.741/03), consequentemente, entende-se que, 

 

O direito à vida e à saúde, neste dispositivo legal, tem 

conotações singulares. Fala-se em políticas sociais 

públicas e estas vêm direcionadas para os idosos, de 

forma individualizada e privilegiada. Veja-se o tratamento 

especial referido no corpo do art. 34 do Estatuto, de olhos 
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no idoso de 65 (sessenta e cinco) anos que não disponha 

de meios para prover sua subsistência, assegurando-lhe o 

benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da 

Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS. No parágrafo 

único do mesmo art. 34 (ainda no Estatuto) se abre um 

enorme campo de assistência ao não computar o benefício 

já concedido a qualquer membro de sua família. Também 

é de se considerar, para destaque, o atendimento 

preferencial ao idoso, especialmente nas áreas do Seguro 

Social. Aqui, voltaram-se os olhos à habilitação e à 

manutenção dos benefícios, exame médico pericial, 

inscrição de beneficiários, serviço social e setores de 

informações. É o que foi dito no art. 5º do Decreto n. 

1.948, de 3 de julho de 1996 (que regulamentou a Política 

Nacional do Idoso) (VILAS BOAS, 2015, p. 11). 

 

O art. 10 do Estatuto que tem em seu rol a garantia à pessoa idosa a liberdade, 

o respeito e a dignidade, “como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, 

individuais e sociais, garantidos na Constituição e nas leis”. Conceitua (Silva, 2015, p. 233) 

que a “liberdade consiste na possibilidade de coordenação consciente dos meios necessários à 

realização da felicidade pessoal”. O direito à vida e à liberdade “são imprescritíveis, 

inalienáveis, insusceptíveis de qualquer restrição” (VILAS BOAS, 2011, p. 11).  Por 

conseguinte, o §1º ao §3º delimita dos direitos previstos no caput do art. 10 (Lei 10.741/03), 

especificando a designação de cada um. 

Ao capítulo III do Estatuto (Lei 10.741/03), o legislador ordinário veio fazer 

menção ao direito aos alimentos ao ancião, o art. 11 veio para reafirmar um dos fundamentos 

do Estado Democrático de Direito, o princípio da dignidade da pessoa humana. Por isso, “o 

dever de prestar alimentos funda-se na solidariedade humana e econômica que deve existir 

entre os membros da família e os parentes” (GONÇALVES, 2014).  

Dessa forma, disciplina que,  

 

Pode-se afirmar que a prestação alimentar é necessária e 

imprescindível ao ser humano em formação e que tal 
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situação cessa com a idade adulta, em regra. Contudo, em 

caráter excepcionalíssimo, “certas circunstâncias, sejam 

momentâneas, sejam permanentes, como a idade 

avançada, doenças, inabilitação para o trabalho ou 

incapacidade de qualquer outra espécie, podem colocar o 

adulto diante de uma impossibilidade de granjear os 

meios de que necessita para sua subsistência; daí, então, 

o problema da proteção que passa a ser-lhe devida”. A 

Lei n. 10.741/2003, com base na 1º Assembleia Mundial 

do Envelhecimento da Organização das Nações Unidas 

(ONU) em 1982 – a qual se utilizou do critério 

cronológico do calendário ocidental, definindo como 

idosa a pessoa com idade de 60 anos ou mais, nos países 

em desenvolvimento, entre eles o Brasil, e para os países 

desenvolvidos considera-se a pessoa idosa com idade 

igual ou superior a 65 anos –, disciplinou o direito à 

prestação alimentícia para os idosos que dela 

necessitarem. Os critérios para a fixação da prestação 

alimentícia estão contidos nos arts. 1.694 e 1.710 do 

Código Civil, bem como na Lei n. 5.478/68, isso porque a 

par- te final do art. 11 da Lei n. 10.741/2003 dispõe que 

“[...] serão prestados na forma da lei civil” (RIBEIRO et 

al., 2016, p.64). 

 

A lei teve o cuidado ao abordar sobre o direito à saúde, mesmo já aludidos na 

CF/1988, foram dispostos no Estatuto dentre os arts. 15 a 19, do Capítulo IV. Desse modo, é 

papel do Estado a priorização da saúde seja qual for o plano de governo, na mesma proporção 

que é da educação, em todos os seus níveis (VILAS BOAS, 2015). 

Por sua vez o § 2º do art. 15 veio dar disposição dizendo que, “ incumbe ao 

Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os de uso 

continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, 

habilitação ou reabilitação”. Conseguinte, o art. 15, §3º veda a “discriminação do idoso nos 
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planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade”, ao que se entende 

que,  

 

A discriminação em face da cobrança de valores 

exorbitantes fazia com que muitas vezes o idoso, após 

pagar por décadas seu plano de saúde, acabasse por ter 

que abandoná-lo em face da falta de recursos financeiros 

para pagá-lo, o que se mostrava uma iniquidade e 

perversidade com os idosos (RIBEIRO et al., 2016, p.79). 

 

Quantos as garantias fundamentais sobre o direito à educação, cultura, esporte 

e lazer (Capítulo V, Lei n. 10.741), o caput do art. 21 veio dando alusão que, “o Poder 

Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação”. Mediante a isso, leciona que 

“faz parte das ações governamentais, na implementação da política de atendimento, a 

obrigação de propiciar ao idoso, na área da educação, inicialmente, várias modalidades de 

procedimentos”, (VILAS BOAS, 2015, p. 41). Porém, infelizmente a realidade é um índice 

altíssimo de idosos analfabetos, sendo a região do Nordeste a mais afetada, que segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com 38% da população de 60 

anos ou mais, mal sabem escrever o próprio nome. 

Para a preservação da cultura, um dos objetos estudo na nossa pesquisa, a 

Política Nacional do Idoso (Lei 8.842/94) veio dar alusão em seu art. 10, VII, “d”, que a 

“valorizar o registro da memória e a transmissão de informações e habilidades do idoso aos 

mais jovens, como meio de garantir a continuidade e identidade cultural”. Assim, “todos esses 

adereços existem com vistas a integrar o idoso no seio social e na vida moderna”, (VILAS 

BOAS, 2015, p. 41). 

Visando promover a integração social do idoso quanto a cultura e lazer, o art. 

23 veio para impulsionar, tendo em vista que, “ será proporcionada mediante descontos de 

pelo menos 50% (cinquenta por cento) nos ingressos para eventos artísticos, culturais, 

esportivos e de lazer, bem como o acesso preferencial aos respectivos locais”, assim, 

assegurando e estimulando a pessoa idosa ter acesso a arte brasileira. 

As disposições previstas no Capítulo VI, abordaram sobre o assunto da 

profissionalização e do trabalho, descritos em seus arts. 26 a 28, que veio dando confirmação 

a direitos já designados pela Constituição Federal de 1988 (art.7º, XXX). O art. 26 dispôs que, 

“O idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, 
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intelectuais e psíquicas”, logo após do art. 27 veio para complementar tratando-se da 

“discriminação e a fixação de limite máximo, inclusive para concursos, ressalvados os casos 

em que a natureza do cargo o exigir”. 

Se tratando da previdência social e à assistência social que estão especificados 

nos Capítulos VII e VIII, ilustram quem,  

 

A Carta Magna, ao tratar da Ordem Social, estabeleceu 

suas disposições e nomeou-as com suporte no primado do 

trabalho, e como objetivo, o bem-estar e justiça social. A 

Seguridade Social, como parte da Ordem Social, é gênero 

onde a Previdência Social e a Assistência Social são 

espécies. A Saúde, também como espécie de Seguridade 

Social, tem suas características próprias e avança de 

acordo com o crescimento político-econômico do País. 

Portanto, Previdência Social e Assistência Social são 

filhas de uma mesma mãe: a Seguridade Social (VILAS 

BOAS, 2015, p. 59). 

 

Dessa forma, os dispositivos do art. 29 vem assegurar “os benefícios de 

aposentadoria e pensão do Regime Geral da Previdência Social observarão, na sua 

concessão, critérios de cálculo que preservem o valor real dos salários sobre os quais 

incidiram contribuição”, tendo em vista que, os idosos a partir de 65 anos que não tem 

condições de sobrevivência e nem amparo familiar, estarão assegurados por um 

benefício mensal de um salário mínimo, vigente na época (Lei Orgânica da Assistência 

Social de nº 8.742/1993, art. 2º, inciso I, alíneas “a” e “e”). 

Também previsto em lei o direito a habitação, que discorre em seus arts. 37 e 

38, assegurando o direito “à moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou 

desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição 

pública ou privada”. É de fácil percepção que,  

 

Socorro, dignidade e bem-estar são condizentes com o 

direito à moradia digna. Todas as prestações referidas 

formam uma dívida da família, da sociedade e do próprio 
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Estado. O art. 230 da Constituição Federal focalizou 

essas obrigações e as entregou à família, em primeiro 

lugar, depois à sociedade e finalmente ao Estado. Ora! 

Estado e sociedade se confundem na mesma pessoa. Todo 

custo para o Estado é pago pela sociedade, ela existe de 

fato e o Estado é uma mera ficção1 ou uma figura 

imaginária, artificial, criada apenas para organizar a 

sociedade e conduzi-la (quase sempre para controlá-la). E 

quem é a sociedade? Nada mais é do que a reunião das 

pessoas agrupadas em famílias. Por fim, realmente quem 

paga a conta é a família, seja a do idoso ou de algum 

outro, mesmo que não diretamente pelo seu próprio 

núcleo familiar (VILAS BOAS, 2015, p. 73). 

 

Por fim, fechando os direitos fundamentais mencionados no Estatuto do Idoso 

(Lei 10.741/03), a última prevenção assegura na legislação ordinária, no que tange os direitos 

fundamentais, tratando-se do transporte ao idoso (Capítulo X, arts. 39 ao 42). Por isso, 

“relacionada com o direito de liberdade e de participação na comunidade, a gratuidade dos 

transportes públicos coletivos garante ao idoso a manutenção de sua autonomia, de seu direito 

de locomoção e de seu direito de ir e vir”, veio a reafirmação de um direito já previsto no art. 

230, § 2º (BRASIL/1988), confirmando o benefício da gratuidade do transporte ao ancião. 

O art. 39 do Estatuto prevê que os maiores de 65 anos possam ter “gratuidade 

dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos”, a doutrina disciplina que, 

 

Essa previsão fez com que o Estatuto, por um lado, 

concedesse interpretação mais extensiva ao atual 

entendimento jurisprudencial, ao prever a gratuidade nos 

transportes semiurbanos, que podem ser entendidos como 

abrangendo as áreas metropolitanas e o transporte zona 

urbana-zona rural, até então excluídos pelos julgados 

paulistas; porém, por outro lado, em seu art. 40, a nova 

legislação adotou interpretação mais restrita daquela que 

entendemos adequada e, consequentemente, 

https://jigsaw.vitalsource.com/books/978-85-309-6510-5/epub/OEBPS/Text/pa2ch9.html#pt2fn1
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inconstitucional, pois restringiu a gratuidade do 

transporte intermunicipal e interestadual, reservando 

somente duas vagas gratuitas por veículo para idosos com 

renda igual ou inferior a dois salários mínimos e desconto 

de 50%, no mínimo, no valor das passagens, para os 

idosos que excederem as vagas gratuitas, com renda igual 

ou inferior a dois salários mínimos (MORAES, 2019, 

p.893). 

 

Não obstante, o Título II do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03) veio reiterar os 

direitos fundamentais já mencionados no Constituição Federal de 1988, de forma que o 

Estatuto veio ratificando e dando ênfase aos direitos que abrangiam a proteção aos idosos, 

para que, a promoção desses direitos seja garantida e o amparo ao ancião possa acontecer nas 

vias de fato. De modo que, “é por meio da garantia desses direitos e da proteção integral 

prevista na mesma lei que o Estado busca assegurar, sob vários aspectos, a parcela da 

população abrigada pela legislação especial ora comentada” (RIVA, 2013, p. 748). Portanto, a 

validação do Estatuto veio para abraçar e dar seguridade a pessoa idosa, que tanto beneficiou 

a evolução do país. 

 

1.3. A LUTA PELA PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS E 

APLICABILIDADE NA SUA LEGISLAÇÃO 

Por muitos anos, as pessoas idosas foram ignoradas diante de uma sociedade 

que não valoriza o papel do ancião no desenvolvimento do nosso país. Visto como um grupo 

decadente e impossibilitado de fazer atividades que possam trazer benfeitorias ao Estado, a 

pessoa idosa foi considerada por muitos, como um indivíduo sem importância que perdeu o 

seu valor com o passar dos anos. 

O envelhecimento é algo inevitável, de forma que no Brasil os números vêm 

crescendo rapidamente. De acordo com os dados referente ao ano de 2018, o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), “o número de idosos vai ultrapassar o 

de jovens em 2031, quando haverá 42,3 milhões de jovens (0-14 anos) e 43,3 milhões de 

idosos (60 anos e mais) ”, desse modo, “no ano de 2055, as projeções do IBGE indicam o 

montante de 34,8 milhões de jovens (0-14 anos) e de 70,3 milhões de idosos (60 anos e mais) 

”, (UNISINOS, 2018, on-line). 
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Gráfico 1 – Números de jovens (0-14 anos) e de idosos (60 anos e mais e Índice de Envelhecimento 

(IE) Brasil (2000-2060) 

 

 

Partindo dessa hipótese, a evolução história dos direitos as pessoas idosas, 

estudado anteriormente, percebemos que mesmo com o avanço das constituintes e a outorga 

da Lei Orgânica (Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003) há um déficit na realização no que se 

refere a promoção da proteção aos idosos. De forma que, a garantia desses direitos 

fundamentais, precisam sair do papel e ser efetivados com intuito de sanar as dificuldades 

enfrentadas na sua aplicabilidade, na qual são estabelecidas pelas políticas públicas de 

inclusão. 

Com um olhar crítico, mediante as informações já abordadas, podemos 

perceber a discrepância da legislação e da aplicabilidade que, deparamos com a previsão legal 

preparada para o amparo do idoso, mas nas vias de fato a sua eficácia tem deficiências. De 

modo que podemos entender que,  

 

A humanização da proteção integral do idoso se efetiva 

não só com a previsão, mas sim com a concretização dos 

direitos e garantias fundamentais. Os direitos da pessoa 
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idosa encontram-se bem amparados pela legislação 

brasileira atual, encontrando barreiras no que diz 

respeito à efetivação do seu objetivo final. Há uma 

defasagem entre a legislação e a realidade, que somente 

será superada a partir da implementação de políticas 

inclusivas, isto é, de inserção do idoso no seio social 

(LIMA; XAVIER, 2014). 

  

A pessoa de mais idade ainda sofre um preconceito, dessa maneira o 

cumprimento do princípio de igualdade (BRASIL/1988) e a tutela constitucional igualitária a 

todos, perde seu efeito diante de uma sociedade egocêntrica e capitalista, onde o intuito fica 

na parte mais jovem da população, que na percepção de muitos podem promover benefícios 

futuro ao crescimento estatal. Nesse sentindo, a integração entre Estado, sociedade e família, 

na incorporação social do idoso é importantíssima, pois conscientizará a sociedade para que a 

união de um todo venha em auxílio na eficácia do amparo de forma real. 

Acerca disso, podendo chegar ao entendimento que,  

 

Assim, muitos desafios ainda precisam ser enfrentados 

para que a imagem negativa e enraizada historicamente 

acerca da velhice seja superada. É necessário um 

engajamento entre as diversas instituições no sentido de 

promover o respeito aos valores da pessoa idosa, 

enquanto indivíduos transmissores de sabedoria, 

conhecimentos e experiências. Ademais, a concretização e 

efetivação dos direitos do idoso, além de ser uma tarefa 

jurídica e política, é uma atividade cultural e educativa 

(LIMA; XAVIER, 2014). 

 

A respeito disso, entende-se que precisa haver uma desconstrução no 

paradigma que relaciona o idoso como um objeto descartável e tirar essa imagem enraizado 

de desvalorização, para que possamos dar lugar a uma perspectiva admirável e respeitosa que 

precisa ser dada ao ancião, que por sua vem traz um exemplo de sabedoria e edificação para 

os outros indivíduos. 
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Embora a velhice seja considerada o fim da vida, como algo decadencial e de 

importância simples é fundamental que tenhamos a inteligência que todos passaremos por 

essa etapa de vida e serão futuras pessoas que necessitarão de amparo jurídico, social e moral. 

Desse modo, podemos chegar ao fato que, 

 

A velhice é um fenômeno heterogêneo por excelência. 

Basta analisar o cenário que circunda o observador para 

se constatar que há velhos ricos e velhos pobres; velhos 

com família e velhos sem família; velhos com poucos 

problemas de saúde e velhos com muitos problemas de 

saúde; velhos vítimas de violência e velhos que não são 

vítimas de violência; velhos que vivem com suas famílias e 

velhos que vivem em instituições asilares e, muitas 20 

vezes, até nas ruas pedindo esmolas; velhos com idade 

muito avançada e velhos ainda mais jovens, se 

comparados aos que já acumulam muitos anos, enfim, a 

velhice propõe um cenário de grande riqueza de 

percepção. Todas essas condições em que se encontram as 

pessoas com muitos anos acumulados impõem formas 

diferentes de vida, decorrentes de dificuldades muitos 

específicas. Em sendo assim, as ações da sociedade e do 

Estado devem ser desenvolvidas no sentido de ajudar os 

velhos a enfrentarem de modo adequado essas 

dificuldades (VALMORBIDASTEPANSKY; COSTA 

FILHO; MULLER, 2013). 

 

Por esse ângulo vemos que, o maior obstáculo a ser enfrentado é o 

reconhecimento que o ancião necessita de auxílio, de forma que os preceitos estabelecidos 

para que “ a politização do cidadão brasileiro para incluir entre os seus anseios, o direito à 

velhice com dignidade, o direito às políticas de assistência, e o direito à promoção do 

envelhecimento ativo ao longo de todo o ciclo da vida” (LIMA E XAVIER, 2014). Portanto, 

os paradigmas sociais referentes a opressão da sociedade ao idoso, devem ser destituídos para 

que possa haver uma conscientização de que comportamentos que violem os direitos 

fundamentais dos idosos passem ser enaltecidos e não desvalorizados. 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme salientado no decorrer desse artigo, o princípio da dignidade da 

pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, da CF 1988, constitui como o principal e 

fundamental princípio dos direitos aos idosos, como será o objeto de estudo abordado nesse 

trabalho. Desse modo, esse princípio vem como base para instituir a proteção ao ancião com 

igualdade declarando a qualquer indivíduo coberto pela nossa Constituição (BRASIL/1988). 

A dignidade humana tem um papel primordial nos parâmetros da filosofia, cuja 

a visão de determinados pensadores inovadores como Cícero, Pico Della Mirandola e 

Immanuel Kant, construíram uma visão de antropocentrismo, tratando o ser humano de forma 

centralizada no universo, de forma que, a percepção e capacidade singular de cada em ter um 

entendimento e uma moralidade particular na escolha do seu destino (BARROSO, 2014). 

Sobre os preceitos do Jurista Luís Roberto que defende que a dignidade 

humana, 

 

Tendo suas raízes na ética, na filosofia moral, a dignidade 

humana é, em primeiro lugar, um valor, um conceito 

vinculado à moralidade, ao bem, à conduta correta e à 

vida boa. Ao longo do século XX, principalmente no 

período após a Segunda Guerra Mundial, a ideia de 

dignidade humana foi incorporada ao discurso político 

das potências que venceram o conflito e se tornou uma 

meta política, um fim a ser alcançado por instituições 

nacionais e internacionais. Não é difícil perceber, nesse 

contexto, a dupla dimensão da dignidade humana: uma 

interna, expressa no valor intrínseco ou próprio de cada 

indivíduo; outra externa, representando seus direitos, 

aspirações e responsabilidades, assim como os correlatos 

deveres de terceiros. A primeira dimensão é por si mesma 

inviolável, já que o valor intrínseco do indivíduo não é 

perdido em nenhuma circunstância; a segunda pode 

sofrer ofensas e violações (BARROSO, 2014, p. 61). 
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Destarte, percebemos a notoriedade desse princípio nos termos da história do 

desenvolvimento humano perante a sociedade que, sem dúvida é imprescindível para sua 

sapiência como indivíduo regado de direitos que assegurem essa intelectualidade moral. De 

fato, fica claro que a dignidade humana preceitua muitos aspectos, como a política, a religião, 

a filosofia e o direito. 

O valor intrínseco que vem consolidando a dignidade da pessoa humana é “no 

plano filosófico, o elemento ontológico da dignidade humana, ligado à natureza do ser” 

(BARROSO, 2014), dessa forma, entende-se que, 

 

O valor intrínseco é oposto ao valor atribuído ou 

instrumental, porque é um valor que é bom em si mesmo e 

que não tem preço. A singularidade da natureza humana é 

uma combinação de características e traços inerentes que 

incluem inteligência, sensibilidade e a capacidade de se 

comunicar. Há uma consciência crescente, todavia, de que 

a posição especial da condição humana não autoriza 

arrogância e indiferença em relação à natureza em geral, 

incluindo os animais irracionais, que possuem a sua 

própria espécie de dignidade. Do valor intrínseco do ser 

humano decorre um postulado antiutilitarista e outro 

antiautoritário (BARROSO, 2014, p.76). 

 

Diante do que menciona o autor, em termos jurídicos o valor intrínseco origina 

um conjunto de direitos fundamentais, tais como o direito à vida, a igualdade perante a lei e 

na lei e a integridade física e psíquica. Assim, pelos fundamentos do princípio da dignidade da 

pessoa humana (BRASIL/1988) que por sua vez vem para dar cobertura aos direitos 

mencionados, resguardando na prevenção a valorização do indivíduo regados de direito na 

sociedade contemporânea.  

Adentrando a promoção da proteção a pessoa idosa, o princípio da dignidade 

da pessoa humana (BRASIL,1988) aplica-se como justificativa moral, no que tange o 

funcionamento jurídico-normativo dos direitos fundamentais. De modo que, a dimensão 

ocasionada por este, embora os princípios constitucionais desempenhem diferentes papel no 

ordenamento jurídico, não deve ser discutido entre outros princípios, notando a sua 

prevalência quando se trata da humanização de direitos ao ancião. 
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Decerto, o envelhecimento não é uma etapa fácil para o enfrentamento, os 

aspectos físicos, a necessidades de cuidados especiais e o esquecimento social são grandes 

conflitos enfrentados pelo ancião. Não obstante, podemos enfatizar que,  

 

Pode-se afirmar que com a aproximação da velhice, 

mudanças ocorrem tanto no ritmo corporal, na energia 

física, psíquica, como também na saúde. Com isso, surgem 

doenças que provocam depressão, declínio do interesse 

sexual, ansiedade, medo, insegurança, que exigem ações 

articuladas entre os familiares e o Poder Público, pois 

ambos têm o dever de assegurar o bem-estar desses 

indivíduos/cidadãos. Nesse sentido, o grande desafio da 

defesa da dignidade e bem-estar do idoso fundamenta-se 

na responsabilidade das famílias em estabelecer elos 

geracionais e culturais que possibilitem um convívio 

harmonioso, oferecendo oportunidades para que o idoso 

possa sentir-se parte integrante da família (GOTTERT; 

ARGERICH, p.162). 

 

Diante disso, compreende-se que o princípio da dignidade da pessoa humana 

(BRASIL,1988) é primordial para o cumprimento normativo da proteção a pessoa idosa, para 

que eles sejam tratados de forma igual e resguardados de direitos como qualquer outro 

indivíduo/cidadão, há uma velhice digna e respeitosa. Portanto, o amparo social, estatal, 

familiar é fundamental para a realização correta da legislação de forma que os amparos não 

sejam promovidos apenas em artigos de lei, mas que passe a ter efetividade em sua 

aplicabilidade na sociedade. 
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RESUMO:  

O artigo retrata uma visão criada pela população mundial em relação às favelas, apresentando 

argumentos comumente utilizados que, até certo ponto, remontam ao preconceito e a 

discriminação. Ancorado na criminologia crítica, com vistas ao abrupto aumento dos índices 

de criminalidade no Brasil, sintetiza problemáticas como o processo de criminalização, com 

ênfase na identificação dos principais responsáveis pelo surgimento do menor delinquente nas 

favelas. Por fim, aponta que muitas opiniões criadas pela sociedade em relação à essas 

localidades são fruto de um preconceito ínsito ao ser humano. 

PALAVRAS-CHAVE: Criminologia. Favelas. Crime Organizado. Processo de 

Criminalização. Direito penal. 

 

ABSTRACT: 

The article portrays a vision created by the world population in relation to shanty towns, 

presenting commonly used arguments that, to a certain extent, go back to prejudice and 

discrimination. Anchored in critical criminology, with a view to the sharp increase in crime 

rates in Brazil, it synthesizes problems such as the criminalization process, with an emphasis 

on identifying the main responsible for the appearance of the smallest offender in the shanty 

towns. Finally, it points out that many opinions created by society in relation to these 

locations are the result of a prejudice inherent to human beings. 
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1. INTRODUÇÃO 

Com uma visão imparcial e despida de preconceitos e estereótipos, o presente 

estudo abordou a realidade vivida nas comunidades popularmente conhecidas como favelas, 

as quais se concentram em grandes centros do território brasileiro, com ênfase para os Estados 

do Rio de Janeiro e São Paulo. A missão precípua, no entanto, lastreou-se em balancear aquilo 

que realmente acontece nesses centros em face dos prejulgamentos apregoados historicamente 

pela sociedade em relação aos mesmos. Em síntese, apontar que a favela é um meio propício 

para a formação de delinquentes sem ao menos valer-se de provas contundentes e enraizadas 

na verdade, beira em muito à superficialidade característica de ativistas desinformados. 

As favelas fazem parte do cotidiano brasileiro, direta ou indiretamente, com 

destaque para a sua aparição nas vitrines jornalísticas e bancas de jornais, as quais diariamente 

estampam menções negativas e dados horripilantes, como casos lamentáveis de mortes, 

tráfico de drogas ou até mesmo uma necessária intervenção policial em massa.  

Neste cenário, a criminologia se encarrega de analisar os reflexos destes fatos 

na formação dos jovens e adolescentes que lá habitam, apontando as tendências que imperam 

no direcionamento destes para o meio criminoso. 

De fato, manter-se isento do contato com armas, tráfico de drogas, violência, 

mortes e outras situações reprováveis talvez seja uma das mais difíceis tarefas da população 

que vive nas favelas. No entanto, a reação a estes eventos é diferente em relação à uma 

criança em detrimento de uma pessoa adulta, dado o seu incompleto desenvolvimento não 

apenas físico, como também mental. Em razão da idade, a criança pode ser facilmente 

manipulada, moldada nos padrões desejados pelo crime. 

Neste ponto, a teoria da associação diferencial, idealizada pelo americano 

Edwin Sutherland (1883-1950), aponta que o crime, em sua gênese, nada mais é que um 

processo de aprendizagem, desenvolvido pelo meio em que o indivíduo se encontra. Da 

mesma forma como um filho reflete os passos do pai, sejam eles bons ou não, uma criança 

que mora na favela modela seus instintos e vontades de acordo com aquilo que habitualmente 

ela vê e, nesse sentido, não raras as vezes são divulgadas fotografias e vídeos de crianças 
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fazendo gestos comumente usados no meio criminoso, com uma indireta e inconsciente 

apologia ao crime. 

Entretanto, ainda que a maioria esmagadora da população indique a favela 

como uma verdadeira fábrica de delinquentes, não é lícito tapar os olhos para as causas que 

deram origem à estes territórios e, aprofundando nessa missão, notar-se-á uma série de 

circunstâncias e eventualidades que contribuíram diretamente para o alastro da desigualdade 

social e da pobreza que sempre estiveram ínsitas à estas comunidades. 

Nesse diapasão, a importância do presente estudo analítico-crítico esteia-se na 

necessidade de se identificar as problemáticas da criminalidade nacional – com ênfase na 

predisposição dos menores de idade habitantes das favelas em se tornarem futuros 

delinquentes –, sendo essa a função precípua da criminologia para, a partir daí, oferecer ao 

Estado dados preciosos para a tomada de políticas públicas adequadas. 

Partindo dessa premissa, estudou-se com mais ênfase os efeitos oriundos do 

fim da escravatura conjuntamente com a imigração em massa de povos ingleses, italianos e 

portugueses para o Brasil, que desencadearam a política do branqueamento e impulsionaram a 

desigualdade social. 

Seja qual for a visão do leitor acerca dessas localidades, é imperioso mencionar 

que o presente trabalho não se ocupa de fornecer apenas dados históricos ou científicos à 

respeito destas, mas vai além, expõe pontos que na correria do dia-a-dia passam 

desapercebidos pelo povo e pelo próprio Estado, considerado um dos maiores responsáveis 

pela proliferação da desigualdade. 

Se possível, na leitura deste ensaio, comporte-se como um jurado designado 

para a dura tarefa de compor um tribunal do júri. Analise minuciosamente cada traço, 

investigue as evidências e o mais importante, se atente para os dados que podem interferir 

diretamente no desfecho do caso. 

Tecidas essas considerações, o presente estudo constatou, com o apoio 

substancial da teoria da associação diferencial, uma verdadeira simbiose não apenas entre os 

altíssimos índices de criminalidade e a influência do meio na formação do delinquente, como 

também identificou que grande parte da responsabilidade se concentra em agentes como o 

próprio Estado, a família e o crime organizado, conforme será amplamente demonstrado nas 

linhas que se seguem.  
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2. FAVELA, O OUTRO LADO DA MOEDA 

A magnitude não apenas territorial das favelas induz grande parte dos juristas e 

demais amantes da matéria à definirem estes centros como um mundo à parte. Ainda que 

possuam o CEP da cidade “X” ou “Y”, as favelas detêm uma identidade própria, construída 

ao longo de sofridos anos, numa notória imagem de abandono por parte do Estado. 

Seria irresponsável defini-la como uma terra sem lei, mas absolutamente 

aceitável como um local onde as diferenças entre o certo e o errado comumente são 

estabelecidas pelo líder da comunidade, também conhecido como o “chefão do morro”. 

Num contexto regrado pela informalidade, cenas de tiroteio dividem o palco da 

mente de milhares de crianças todos os dias, as quais, vítimas de um sistema perigoso, vicioso 

e violento, ficam à mercê da sorte para realizarem seus sonhos. 

Não há como discordar da fragilidade do Estado diante do poder adquirido por 

estas comunidades. Numa falsa percepção de segurança vendida pelo crime organizado, as 

pessoas enxergam nestes grupos à presença que supre – em pontos cirúrgicos da subsistência, 

capazes de garantir, ainda que minimamente, o respeito à dignidade da pessoa humana – a 

omissão do Estado (v.g. alimentação e moradia). 

Tanto é verdade que, recentemente, em intervenção federal promovida nas 

favelas do Rio de Janeiro, o Estado foi frontalmente atacado pela população carioca que 

recorreu à veículos midiáticos e digitais protestando pelo fim dessa investida, com enfoque 

nas mortes de inocentes que diariamente eram noticiadas nas redes de televisão. 

 

Fala-se muito hoje no Brasil em prioridade para o social. 

Este é o compromisso explícito do governo. Esta é a 

reivindicação da sociedade, como elemento inextricável 

da constituição da plenitude da cidadania e consolidação 

da democracia em bases justas (ABRANCHES, 1987, p. 

07). 

 

É preciso reconhecer que o Estado, que até o fim dos anos oitocentos regia, em 

conjunto com a Igreja Católica, os principais caminhos dos cidadãos brasileiros, tais como 

nascimento, casamento e morte, perdera o controle de seus comandados, sobretudo na fase 

pós abolição do Imperialismo.  



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

279 
 

 

O anseio por justiça social, após décadas de 

desenvolvimento autoritário, excludente e concentrador, é 

a marca política concreta do projeto de um novo Brasil, 

democrático, desenvolvido e civilizado. Este compromisso 

com a realização social de uma cidadania ativa e uma 

sociedade humanizada expressa-se de várias formas: 

erradicação da miséria, redistribuição dos frutos do 

progresso, desconcentração de renda e democracia social 

(ABRANCHES, 1987, p. 07). 

 

Como bem anteviu Sérgio Henrique Abranches, há aproximadamente três 

décadas o Brasil já caminhava a passos largos numa dura missão de desvencilhar-se do até 

hoje marcante período autoritário e antidemocrático. Com a crescente mobilização em prol da 

tutela dos direitos humanos, a sociedade começava à vivenciar, nos derradeiros anos do século 

XX, novas realidades e se comportar ativamente na política nacional. 

A mesma ideia, no entanto, aplica-se ao poder de voz conquistado pelos 

moradores das favelas ao longo dos anos. O Brasil, como atesta a história, sempre teve 

dificuldades em abandonar práticas e atividades que impulsionam a pobreza e a miséria de seu 

povo. Tanto é verdade que foi o último país a abolir à escravidão, por intermédio da Lei 

Aurea (Lei nº 3.353), sancionada em maio de 1888. No entanto, ainda que de grande valia tal 

abolição, os seus efeitos irradiaram ainda mais desigualdades, sobretudo pela rejeição dos 

fazendeiros e senhores feudais em profissionalizar a mão-de-obra de escravos e ex-escravos. 

Aqueles que ditavam os rumos da economia nacional simplesmente 

abandonaram essa classe (escravos), recrutando em massa os europeus para integrarem os 

vestibulares anos da indústria no Brasil.  

 

A abolição da escravidão em 1888, a vinda de imigrantes 

italianos e japoneses logo após esta data e o crescimento 

da indústria em São Paulo e Rio, principalmente durante 

a primeira e a segunda guerra mundial foram fatores que 

contribuíram para a origem e crescimento das favelas no 

Brasil. Primeiramente, tudo começa quando a Inglaterra 
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pressiona o Brasil para que dê fim à escravidão, visto que 

a mão de obra brasileira assalariada significaria maior 

exportação de produtos ingleses para o Brasil, o que trás 

lucro para a Inglaterra. Contudo, o fim da escravidão 

coincide com uma onda imigratória de principalmente 

italianos e japoneses em São Paulo e portugueses para o 

Rio, sem contar também que começavam a aparecer os 

primeiros indícios de indústria. Logo, os latifundiários, 

aproveitaram a mão de obra estrangeira especializada na 

lavoura, e ao invés de empregarem os ex-escravos, agora 

libertos, empregaram os italianos (PEDRO, 2015, s.p.) 

 

Como visto, aquilo que pela lógica deveria marcar um novo tempo para os ex-

escravos, os quais durante pavorosos anos foram tratados como objetos de seus senhores, 

infelizmente desencadeou mais uma onda de desigualdades. De fato, promover a igualdade 

nunca foi um dos traços principais do governo brasileiro. 

Esse traço negativo do Estado – como já era de esperar – foi amplamente 

atacado durante a história, como percebe-se nas duras palavras de Green (2008, p. 638): 

 

O Estado brasileiro tem uma responsabilidade histórica 

na construção e manutenção das enormes desigualdades 

raciais existentes no país atualmente. Foi o Estado quem 

legitimou o regime da escravidão, institucionalizando e 

legalizando o tráfico de africanos (as) e a sua existência 

como mercadoria na mão dos senhores brancos. Em um 

segundo momento, após a abolição da escravatura, o 

Estado promoveu uma deliberada política de 

branqueamento da população, com o incentivo à 

migração de origem europeia. Essa política foi 

implementada tendo como justificativa ideológica a 

suposta superioridade da “raça” branca, incentivada pelo 

racismo científico da época.  
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Nesse ambiente de descaso e abandono, os ex-escravos, predominantemente 

negros, passaram a ocupar os morros dos grandes centros do Brasil, encabeçando um 

verdadeiro protesto contra os atos do Estado. A região mais afetada pelo início do 

assentamento dos escravos nos morros brasileiros foi o Rio de Janeiro, o qual até hoje é 

conhecido pela amplitude de suas favelas. 

Não há como apontar as circunstâncias capazes de modelar o caráter de uma 

criança nascida na favela sem antes perquirir as razões que deram causa ao surgimento desta. 

Como se vê, foi num cenário de opressão, abandono, invisibilidade e pobreza que as favelas 

surgiram no território brasileiro, com uma expressiva supremacia da população negra. 

A resposta estatal favorável à população negra tardou em acontecer, até que, 

em 1988, o Estado reconhece a existência de discriminação e racismo contra os povos negros 

e passa, a partir da Constituição Federal datada no ano supra, a tomar medidas severas contra 

os agentes promovedores destes atos. 

No entanto, para os amantes das ciências que estudam a mentalidade humana, 

existem determinados atos que tardam a desaparecerem, quiçá dificilmente deixam de existir 

no imaginário humano e, dentre eles, estão o preconceito e a discriminação. Essas atitudes, 

além de provocarem segregação e difusão do ódio, em nada contribuem para a erradicação da 

pobreza e da desigualdade social, objetivos estes que, num plano formal, são um dos 

principais a serem alcançados pelo Poder Público. 

Aliás, alguns historiadores de renome dentro do território nacional afirmam 

que a pobreza, assim como a desigualdade social, sempre foram um problema crônico do 

Brasil, remetendo sua existência à períodos longínquos, anteriores até mesmo ao próprio 

surgimento das favelas, como narra a historiadora Irene Rizzini (1997, p. 64), quando se 

ocupa de discorrer sobre a situação do Rio de Janeiro no hiato entre o Império e a República: 

 

A cidade propiciava, enfim, uma mistura populacional 

desconhecida, assustadora. Em meio à fervilhante 

movimentação ostentatória de riqueza, circulavam e 

vadiavam nas cidades tipos humanos de toda a espécie: 

trabalhadores pobres, vagabundos, mendigos, capoeiras, 

prostitutas, pivetes. Alguns depoimentos da época revelam 

que crianças e jovens eram figuras sempre presentes no 

cenário de abandono e pobreza da cidade. 
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É possível notar que, historicamente, os estados de abandono eram constantes 

entre os povos viventes no Brasil, sobretudo pelos longevos anos em que a escravidão tomara 

as rédeas do trabalho nacional. Desvencilhar-se das consequências deste período talvez fosse 

uma das tarefas mais difíceis para o Brasil, especialmente no que diz respeito à igualdade 

entre as classes. 

Ao passo que a produção industrial – liderada pelos imigrantes brancos – 

passou a render frutos para o Brasil, aqueles escravos que por anos doaram suas vidas para o 

crescimento do território nacional se sentiam cada vez mais em estado de abandono e 

exclusão, com um profundo sentimento de revolta e indignação com a postura dos 

governantes do país à época. 

Diante do que fora exposto, nota-se um ponto importantíssimo no desfecho 

deste estudo, o qual certamente é capaz de desarticular argumentos ilusórios e irreais criados 

pela população em face das favelas, qual seja, as ultrajantes situações de miserabilidade que 

assolavam o território brasileiro, em especial naquela região que, à época, carregava o posto 

de capital do Brasil, o Rio de Janeiro. 

Para o momento, não é viável o aprofundamento teórico nas nuances das 

favelas, sob pena de desvirtuar o real propósito deste estudo, que consiste na análise de sua 

influência na formação do indivíduo criminoso desde a sua infância, baseado nos contatos 

com o meio em que convive, sendo suficiente, no entanto, a compreensão de que alguns 

pontos como a pobreza e a desigualdade social já existiam antes da implementação das 

favelas. Dessa feita, é lícita a partir de agora a exposição da teoria da associação diferencial.  

 

3. DA TEORIA DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL 

Edwin Hardin Sutherland, nascido em 13 de agosto de 1883, carrega até os dias 

atuais o posto de ter sido um dos criminologistas mais influentes do século XX. Em sua obra 

intitulada Principles of Criminology, escrita em 1939, o autor apresenta à ciência criminal a 

teoria da associação diferencial, que dentro de um curto espaço de tempo concentraria as 

atenções dos diversos amantes da criminologia espalhados pelo mundo. 

A proposta principal de sua teoria esteia-se no fato de que, para o autor, o 

crime não passa de um aprendizado. Diferente do que pregava o ícone da criminologia Cesare 

Lombroso com a teoria do criminoso nato, Edwin não focava seus estudos na possibilidade de 
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um indivíduo nascer delinquente, ou um ser atávico. Para ele, o surgimento do criminoso não 

era repentino, mas calculadamente desenvolvido através do meio no qual ele convive. 

De acordo com sua teoria é possível delinear que o meio habitado por uma 

pessoa é ligeiramente capaz de influenciá-la na formação de seu caráter, seja para o lado bom 

ou não.  

 

Os valores dominantes no grupo com os quais o indivíduo 

se relaciona é que vão “ensinar” o delito. Assim, o 

comportamento criminoso é aprendido, não podendo ser 

definido como produto de uma predisposição biológica ou 

atribuído somente às pessoas de classes menos 

favorecidas (COSTA, 2016, s.p.) 

 

Assim, o criminoso surge a partir do contato com o meio criminoso, jamais por 

uma predisposição biológica para a delinquência. Essa teoria, como esperado, começou a 

ganhar as bancadas de monografias e debates públicos nas universidades, atraindo 

pesquisadores de diversos campos. 

Inserindo esta teoria dentro das favelas, a existência da pobreza nesses lugares 

mostrou-se fator determinante na análise da influência para a criminalidade dos menores que 

ali habitam. No entanto, para Edwin, o processo de aprendizagem citado anteriormente não 

está associado à pobreza ou desigualdade social, tanto é verdade que, para isso, encabeçou o 

surgimento da expressão crime do colarinho branco2 (SHECAIRA, 2018, p. 176, tradução 

nossa). Nessa expressão, desafia a sociedade a aceitar o fato de que o ato de praticar crimes 

não emana única e exclusivamente da população pobre, como durante anos fora apregoado, 

mas que determinados crimes também são praticados por aqueles que, aparentemente, 

descartam qualquer desconfiança. No caso, os ocupantes das cadeiras nobres da sociedade. 

Com o passar dos anos essa ideia foi ganhando força, principalmente com os 

inúmeros escândalos de corrupção que diariamente são noticiados na mídia. A partir disso, 

quebrou-se aquele antigo paradigma de que somente a população de baixa renda praticava 

crimes, o qual era escancaradamente ilusório. 

Não há como dimensionar a contribuição de Edwin para a criminologia 

moderna, mas certamente o seu legado ficará registrado nos livros do passado, contribuirá na 

 
2 White-collar crime. 
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compreensão da criminalidade do presente e, sem dúvidas, será utilizado para estudar os 

rumos que tomarão a sociedade no futuro. 

Nas lições de Oliveira (2012, s.p.), quando analisa uma das obras de Edwin, a 

proposta central da expressão crime do colarinho branco se divide em dois pontos, são eles: 

 

(a) apresentar evidências que as pessoas das classes 

econômicas mais altas cometem muitos delitos, e que tais 

delitos deveriam ser incluídos nos estudos sobre as teorias 

gerais sobre a criminalidade; (b) apresentar algumas 

hipóteses que poderiam explicar tais condutas delitivas, o 

que resultou no desenvolvimento da teoria da associação 

diferencial. 

 

Nessa linha, Edwin apresenta o seu cartão de visitas nos estudos 

criminológicos com teorias substancialmente inovadoras e, nas citadas acima, correlaciona a 

teoria da associação diferencial com a expressão crime do colarinho branco. 

Feito isso, questiona-se, do ponto de vista doutrinário, o que de fato seria a 

teoria da associação diferencial, a qual é o centro deste estudo. O renomado professor de 

Direito Penal e Criminologia da USP, Sérgio Salomão Shecaira, considerado um dos maiores 

estudiosos do assunto, ao dissertar sobre a matéria em questão, identifica uma série de 

características importantes à ela inerentes, dispondo que: 

 

A teoria da associação diferencial assenta-se na 

consideração de que o processo de comunicação é 

determinante para a prática delitiva. Os valores 

dominantes no seio do grupo “ensinam” o delito. Uma 

pessoa converte-se em delinquente quando as definições 

favoráveis à violação superam as desfavoráveis. As 

seguintes assertivas se referem ao processo pelo qual um 

indivíduo se inclina a praticar um ato criminoso, segundo 

o pensamento da associação diferencial: 1. O 

comportamento criminal é um comportamento aprendido. 

Isto significa que ele não é produto de uma carga 
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hereditária. Aprende-se a delinquir como se aprende 

também o comportamento virtuoso ou qualquer outra 

atividade. (SHECAIRA, 2018, p. 181) (grifo do autor). 

 

A proposição acima, indiretamente, atrai para o presente estudo alguns relatos 

bíblicos, como aquele quando o Salmista Davi adverte o povo sobre o dever de não se 

associarem às pessoas de má índole, pois “bem-aventurado o homem que não anda segundo o 

conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos 

escarnecedores” (Sl. 1:1), assim como o apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, “as 

más companhias corrompem os bons costumes” (1Cor. 15:33). 

Como visto, os alertas aos perigos de influência do meio em que se convive 

não são apenas advindos da criminologia, pois até mesmo a Bíblia, um dos livros mais lidos 

em todo o mundo, adverte a respeito dessa causa. 

Mas isso não basta, precisa-se criar raízes para apontar que o meio em que se 

convive, de fato, tem um poder de influência sobre a formação intelectual da pessoa e, nesse 

sentido, Shecaira (2018, p. 181) continua sua dissertação apresentando mais algumas 

assertivas caraterísticas da teoria da associação diferencial: 

 

Nenhum indivíduo herda tendências que fazem dele 

criminoso, ou respeitador da lei. Também a pessoa que 

não está treinada no crime não intenta o comportamento 

criminoso sistemático. Embora o ser humano tenha uma 

capacidade de inventividade incrível, ele não inventa o 

crime, a menos que tenha recebido treino nessa espécie de 

comportamento; 2. O comportamento criminal é 

aprendido mediante a interação com outras pessoas, 

resultante de um processo de comunicação. Trata-se de 

um processe de imitação que se inicia no âmbito familiar, 

incluindo até mesmo a aprendizagem gestual. É uma 

resposta comportamental que responde a um estímulo não 

automático (estímulo reativo), mas sim operante, 

resultante de um filtro determinado pelos efeitos 

ambientais passados e presentes; 3. A parte decisiva do 
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processo de aprendizagem ocorre no seio das relações 

sociais mais íntimas do indivíduo com seus familiares ou 

com pessoas do seu meio. A influência criminógena 

depende do grau de proximidade do contato entre as 

pessoas. O grau de assimilação da aprendizagem é 

diretamente proporcional à interação existente entre as 

pessoas. (grifo do autor). 

 

O autor chama a atenção para um ponto relevantíssimo neste processo de 

aprendizagem encabeçado por Edwin Sutherland, qual seja, a afetividade. Existem diversas 

maneiras de se discorrer sobre o afeto, mas o que interessa para o momento é o afeto 

familiar, o qual, se não obedecido, impulsiona acentuadamente o indivíduo a desenvolver 

condutas antissociais e, em casos extremados, praticar delitos. 

Dissertando sobre a matéria, o professor Augusto Alvino de Sá, também 

integrante do corpo docente da USP, menciona que (2014, p. 83): 

 

À medida que nossa personalidade se desenvolve, ficamos 

cada vez mais independentes do meio, tornando-nos aptos 

a escolher, planejar e criar nosso ambiente. Isso se 

conquista com a capacidade de pensar, abstrair e 

imaginar, de se desprender das sensações e desejos 

imediatos. [...] aprendemos a administrar nossos desejos, 

a organizá-los, a harmonizá-los com a realidade e com os 

desejos das outras pessoas. Trata-se da implantação das 

bases para o desenvolvimento da capacidade de 

planejamento, do processo de socialização, de capital 

importância para a prevenção da delinquência. Ora, no 

começo da vida, é a mãe que assume pelo filho esse papel 

de administração e harmonização dos desejos e de 

planejamento por meio de suas primeiras relações com o 

filho. 
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Ao passo em que a mãe, segundo o autor, é a principal responsável pela 

harmonização dos desejos da criança, uma criação desorganizada e irresponsável arriscará 

substancialmente o futuro desta última.  

O próprio autor, especialista no assunto, cuidou de traçar um breve panorama 

sobre os efeitos da criação no desenvolvimento da criança: 

 

Nos primórdios da vida, na época em que as coisas 

corriam bem para a criança, ela gozava da posse 

tranquila e plena do objeto-mãe e sentia na mãe e no lar a 

plena confiabilidade. Portanto, sentia-se plenamente 

segura em manifestar seu amor e, mesclados com ele, seus 

impulsos agressivos. Sentia-se plenamente segura em 

manifestar sua destrutividade, bem como sua capacidade 

construtiva, já que a mãe e o ambiente correspondiam ao 

seu amor, acolhiam e valorizavam sua capacidade 

construtiva e sabiam suportar e conter sua destrutividade 

e garantir-lhe os limites. Em uma dada situação, porém, 

as coisas, por algum motivo, desandaram. O ambiente, 

que era estável e indestrutível, desestabilizou-se; a mãe, 

por algum motivo ou outro, começou a faltar com seus 

cuidados; houve um rompimento brusco, definitivo ou 

temporário na convivência com a mãe, ou com o pai (SÁ, 

2014, p. 86). 

 

O mesmo autor, reconhecendo as complicações acima, procura estabelecer o 

futuro de uma criança nesse estado de profunda desestabilização, apontando que “a vida perde 

seu colorido, o indivíduo tem dificuldades em investir afeto em pessoas, em projetos, resiste a 

estabelecer novos relacionamentos amorosos” (SÁ, 2014, p. 88). De fato, a educação inicial, 

empregada pela mãe, é de suma importância na modulação dos instintos da criança, com 

vistas a sua propulsão para os atos lícitos ou ilícitos. 

Sabendo disso, está mais que evidenciada a proposta principal de Edwin 

Sutherland com a teoria da associação diferencial, ainda mais na substancial contribuição de 

doutrinadores como Sérgio Salomão Shecaira e Alvino Augusto de Sá, grandes expoentes da 
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criminologia nacional. Assim, é lícito a partir de agora, adentrando à proposta principal deste 

estudo, estabelecer um parâmetro entre a teoria descrita acima e sua ingerência em locais 

como as favelas, numa arriscada missão de oferecer ao leitor a exata dimensão da influência 

dessas comunidades na formação de um delinquente, em especial àqueles ainda menores de 

idade. 

 

4. DOS BECOS À VERDADE: UMA BUSCA POR RESPONSÁVEIS 

 No início deste trabalho, cuidou-se de estabelecer à origem do surgimento das 

favelas que, conforme demonstrado, está enraizada no descaso do Estado com os ex-escravos, 

que abandonou estes para recrutar os europeus nos inaugurais anos da indústria no Brasil. Em 

seguida e não menos importante, aparece o conceito e as características da teoria associação 

diferencial, a qual aponta o poder que o meio em que se convive têm de moldar o 

comportamento humano. 

Em síntese, fora possível identificar até aqui alguns sujeitos responsáveis no 

direcionamento do futuro de certas pessoas, em um primeiro momento o Estado, no descaso 

com os escravos e, mais adiante, a mãe e o lar na organização e harmonização dos 

sentimentos e desejos de uma criança.  

Chegou-se, então, ao principal momento deste estudo. Adianta-se, desde já, 

que erroneamente durante anos rotulou-se o crime organizado como o único responsável na 

formação dos menores delinquentes nas favelas. Apesar de não ser o único, isso não isenta 

esses grupos mafiosos de sua parcela de responsabilidade nestes casos. 

O que se pretende, por outro lado, é identificar os demais responsáveis e foi 

nessa missão que, inusitadamente, enxergou-se uma parcela de culpa no próprio Estado. 

Se, de acordo com a teoria da associação diferencial, o comportamento 

criminoso está intimamente ligado à um processo de aprendizagem, nada obsta à utilização da 

expressão Escola do Crime para identificar os reais professores que assumiram, direta ou 

indiretamente, o deplorável múnus de inserir os menores de idade no seio criminoso. 

Nesse diapasão, é possível separar os responsáveis acima em três blocos: a) o 

Estado; b) O Lar e; c) o Crime Organizado. 

 

4.1. O ESTADO 

A responsabilidade estatal surge a partir de uma série de omissões, dentre as 

quais se destaca o descaso pelos ex-escravos nos anos que sucederam a abolição da 
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escravidão no Brasil, em 1888. Já mencionada neste estudo, a política de branqueamento 

ocorrida entre o fim do século XIX e o início do século XX simplesmente fulminou o espaço 

que – ainda que ínfimo – os escravos tinham em sociedade. De antes explorados, os escravos 

passaram a ocupar a posição de excluídos, sendo comumente tratados como a escória da 

sociedade.  

 

Após o término da escravidão, no final do século XIX, não 

foi implementada qualquer política para a inclusão de 

negros (as) libertos (as) e ex-escravos (as) ao mercado de 

trabalho. Eles ficaram sem lugar na agricultura e na 

indústria nascente, espaços ocupados pelos imigrantes 

europeus. Assim, a absoluta maioria dos trabalhadores 

negros (as) ficou relegada a setores de subsistência da 

econômica e de atividades precárias e malremuneradas. 

Essa é a origem da exclusão e da informalidade (GREEN, 

2004, p. 639). 

 

Contudo, os escravos não assistiram passivamente as cruéis políticas estatais, 

mas uniram-se para protestar e, rebatendo um sistema autoritário e opressor, passaram a 

ocupar, sem permissão, os morros de diversas cidades brasileiras, destacando-se, dentre estas, 

o Rio de Janeiro. 

Com o tempo esse movimento – que no início não passava de uma brasa 

prestes a se apagar – começara a ganhar força em sociedade e não apenas atrair os negros, 

mas também toda e qualquer pessoa vivendo em condições de miserabilidade (v.g. os 

moradores de rua). 

A responsabilidade do Estado é ainda mais cristalina se comparada ao 

momento em que surgiram as hoje denominadas organizações criminosas. Durante muitos 

anos relegaram a estes grupos ilícitos a culpa pela inserção de menores de idade no meio 

criminoso, refutando qualquer participação do Estado. Ocorre que, os primeiros relatos de 

existência destes grupos em solo brasileiro somente surgiram na segunda metade do século 

XX, muitos anos após a adoção, por parte do Estado, da política de branqueamento que 

aumentou os índices de desigualdade e pobreza no Brasil e até mesmo ao próprio surgimento 

das favelas. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

290 
 

Nessa linha, a criminalidade no Brasil não surgiu – como muitos erroneamente 

sugerem – por força das organizações criminosas. Há um largo abismo entre originar e 

impulsionar, sendo esses grupos responsáveis apenas por impulsionar os índices de 

criminalidade. 

Ficou amplamente demonstrada a contribuição do Estado para a pobreza e 

desigualdade social, contudo, não há evidências claras de sua responsabilidade no envio de 

crianças, adolescentes e jovens ao mundo criminoso. Neste ponto, é preciso alargar os 

horizontes da cognição, da lógica e da ciência para, a partir daí, perquirir a influência da 

pobreza e da desigualdade social na aparição do menor delinquente. 

 

Se a política fosse apenas contrato, a política social seria 

cláusula inarredável do capítulo das obrigações coletivas, 

a cargo do Estado. Política, porém, é conflito. Oposição e 

contradição de interesses. Conflito negociado, regulado 

por instituições políticas de natureza vária, condicionado 

por mediações que tornam possível reduzir os 

antagonismos e projetá-los em um movimento positivo. 

Política é, também, poder, transformando-se, 

frequentemente, em um jogo desequilibrado, que 

exponencial os meios dos mais poderosos e reduz as 

chances dos mais fracos. Quem detém instrumentos 

eficazes de pressão tem maior probabilidade de obter 

mais da ação do Estado do que aqueles dependentes dessa 

própria ação para conseguir o mínimo indispensável à 

sua sobrevivência (ABRANCHES, 1987, p. 10) (grifo 

nosso). 

 

Na visão do autor acima, a política social está fadada ao insucesso a partir do 

momento em que esta, infelizmente, se movimenta sob um conflito de interesses, influências e 

necessidades. Não há justiça quando o aparato estatal se desloca somente para atender aqueles 

que detém o poder capaz de pressionar a sua ação. Situações como estas apenas refletem a 

ínfima participação das minorias nas tomadas de decisões do Estado. 
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Associar pobreza e desigualdade social à delinquência, de pronto, não parece 

uma tarefa tão árdua.  O comando principal está na falta de oportunidade. Traçando uma linha 

do tempo, o indivíduo nasce em meio à opressão, notando em seus pais uma cansativa corrida 

por “alguns trocados” para garantir ao menos uma refeição ao dia, onde estes por diversas 

vezes abrem mão do alimento para que seus filhos possam se alimentar. Aos 8 anos, se tudo 

correr bem, este indivíduo sairá com seus pais para dividir esta missão e é neste ponto que, 

mais explicitamente, se nota os efeitos da omissão do Estado. 

No entanto, é cristalina a fragilidade dos meios que essas pessoas se munem 

para garantir a subsistência. Caso não consigam os trocados, que nesses casos são buscados 

através da arte, do ato de mendigar e outras atividades, elas terão que encontrar algum meio 

de suprir suas necessidades básicas e, nesse ponto, não avistando nenhuma alternativa, 

recorrem a delinquência, sendo o furto um dos delitos mais comuns nessas situações. 

Não se pretende aqui defender criminosos, mas expor as razões que levaram 

alguns deles à delinquência, quebrando a ideia de que ser criminoso é fruto da vagabundagem, 

no sentido literal da palavra.  

Deste modo, quando se noticia na mídia nacional uma intervenção estatal em 

locais tomados pelo crime organizado, mas ao mesmo tempo ladeados pela pobreza e 

desigualdade, avista-se um Estado buscando combater aquilo que ele, em larga escala, 

chamou à existência. Logo, a primeira barreira fora quebrada, a favela não é a única 

responsável na inserção do menor ao meio criminoso. A seguir, analisar-se-á os efeitos de um 

lar destruído na vida de uma criança, a qual é altamente sensível e de fácil manipulação. 

 

4.2. O LAR 

Há uma larga diferença entre uma casa e um lar que muitos desconhecem, 

apesar de muito fácil de ser compreendida. Enquanto a casa é composta por tijolos, pisos, 

tintas, telhados, móveis e outros materiais, o lar esteia-se na invisibilidade, naquilo que não é 

tangível pelo ser humano, sendo este formado com base em princípios e ensinamentos. O lar, 

por outro lado, é o alicerce da casa. 

Sabendo disso, a sabedoria na construção dos princípios e ensinamentos é 

quem vai ditar a durabilidade de uma casa, não que esta possa vir à ruína em seu aspecto 

físico ou material, mas naquilo que dinheiro nenhum pode comprar: dignidade, esperança e 

paz. 

Jesus Cristo afirmou em uma de suas parábolas que: 
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Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, e as 

pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que 

edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e 

correram rios, e a assopraram ventos, e combateram 

aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a 

rocha. 

E aquele que ouve estas minhas palavras, e não as 

cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou 

a sua casa sobre a areia; e desceu a chuva, correram 

rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e 

caiu, e foi grande a sua queda. (Mt. 7:24-27). 

 

Uma das histórias mais conhecidas no cristianismo, a parábola da “Casa sobre 

a Rocha”, ensinada por Jesus e escrita por alguns de seus apóstolos, descreve os dois extremos 

de um lar. Jesus instigava o povo a ouvir e praticar aquilo que ele dizia, pois assim vossas 

casas não cairiam jamais, posto que estavam edificadas sobre a rocha. Em sua visão, ele trazia 

para o povo aquilo que era bom, perfeito e agradável, cabendo à cada uma das pessoas 

optarem em segui-lo ou não, na famigerada expressão do livre-arbítrio.  

Contudo, o que isso tem a ver com a formação de menores delinquentes nas 

favelas? É simples, basta uma análise axiológica das palavras de Jesus. A casa a qual ele se 

referia não era de tijolos, mas sim a própria vida das pessoas. Assim, se estas seguissem os 

seus ensinamentos, não veriam à ruína de suas vidas. 

Partindo dessa premissa, o que pode levar uma criança à ruína? Como o lar em 

que ela vive pode contribuir para isso? Para o professor Alvino Augusto de Sá, aproveitando 

as teorias de Donald Winnicott, toda criança possui uma parcela de agressividade, sendo 

determinante para o seu futuro a forma como seus educadores trabalharão com este instinto. 

 

A forma como a mãe e o ambiente acolhem a 

agressividade da criança e lidam com ela vai influenciar 

diretamente na forma como a própria criança vai 

interpretá-la e administrá-la. Ela poderá tornar-se uma 

criança espontânea no uso de sua hostilidade, 
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descobrindo seus limites, sua verdadeira dimensão, 

descobrindo o autocontrole e o respeito pelos outros, 

ainda que possam ocorrer explosões de raiva e reações 

perversas esporádicas, na medida em que persistir nela 

algum sistema tensional não resolvido. Ou, diante de um 

ambiente menos acolhedor, torna-se tímida, temendo sua 

agressividade e, por consequência, temendo ter de se 

defrontar a qualquer momento com a agressividade do 

meio ambiente. Fica uma atitude de expectativa, no 

aguardo de dificuldades, que podem fazer irromper nela 

reações agressivas, dentro de um padrão de conduta 

autodefensiva. Como muito bem diz Winnicott, a agressão 

pode ser um sintoma do medo e, caso reprimida, torna-se 

um perigo em potencial, decorrendo daí os 

delineamentos de uma conduta antissocial e delinquente 

(SÁ, 2014, p. 76) (grifo nosso). 

 

Para o autor, a delinquência infantil está paralelamente ligada à forma como os 

pais e o lar respondem aos instintos da criança. Logo, na medida em que essa resposta não é 

adequada, os pais tornam-se responsáveis por modular o comportamento de seus filhos para a 

delinquência, como sugere Edwin Sutherland com a teoria da associação diferencial. 

Compactuando com o entendimento do autor supra, Menezes (2012, s.p.) alerta 

para as consequências de uma resposta inadequada para os instintos da criança: 

 

Os pais, na tentativa de modificar as condutas 

inaceitáveis dos seus filhos, acabam passando um exemplo 

de comportamento hostil, o que contribui para que esses 

jovens demonstrem condutas agressivas e se comportem 

de maneira antissocial. Em relação à agressão familiar é 

importante considerar que, ao agir de forma agressiva 

para modificar as condutas indesejadas dos filhos, os pais 

inadvertidamente apresentam um protótipo de 

comportamento que demonstra aos filhos a efetividade dos 
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atos agressivos na obtenção dos resultados esperados. 

Dessa forma, treinam as crianças para um repertório 

agressivo e para a manifestação de comportamentos 

antissociais, como ameaças, trapaças e intimidações, cujo 

objetivo é maximizar gratificações e evitar as exigências 

impostas por terceiros. 

 

Menciona-se a pontual dissertação da autora acima, a qual identificou uma 

realidade bastante comum em grande parte dos lares espalhados pelo mundo, onde os pais, 

movidos por um instinto educador e preventivo, corrigem seus filhos sem ao menos se aterem 

aos efeitos colaterais dessa correção. Quando um pai, no ato de advertir seu filho, comporta-se 

agressivamente para impor sobre o menor um sentimento/dever de submissão e obediência, 

sobre o imaginário deste último se desenvolverá uma ideia de que tudo pode ser conquistado 

através de um comportamento agressivo, violento e desafiador, o que, via de regra, não era a 

intenção primária do genitor. A aplicação da teoria da associação diferencial, neste ponto, 

também é bem-vinda, dada a cristalina evidência do poder de modulação do comportamento 

do menor através das atitudes de seus genitores. 

Além disso, outros fatores dentro do lar também podem influenciar na direção 

do menor para a delinquência, dentre eles a exposição desta à um ambiente repleto de drogas 

e alcoolismo. As atitudes de um pai alcoólatra, que constantemente é agressivo com sua 

companheira, baqueiam acentuadamente o emocional da criança que assiste passivamente as 

cenas de terror que assolam a sua mãe, gerando nela um sentimento de profunda revolta e 

indignação que, em razão da idade e do incompleto desenvolvimento intelectual, não são 

corretamente processados em seu inconsciente. Assim, entram em cena aqueles menores em 

conflito constante com a lei e a própria família. 

No ato de revolta a criança pode agir de diversas maneiras, inclusive ceifando a 

vida de seu pai, como esporadicamente noticia-se na mídia nacional. Em síntese, enquanto o 

Estado direciona a população infantil indiretamente para a criminalidade através de suas 

omissões, o lar participa ativamente, na pessoa de pais agressivos, desequilibrados e, em 

certos casos, delinquentes. 

Feito isso, chega-se ao último bloco desta análise, qual seja, aquele atinente ao 

crime organizado, em sua comum função de recrutar menores de idade para o mundo do 

crime, conforme será esmiuçado a seguir. 
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4.3. O CRIME ORGANIZADO 

Com um altíssimo poderio em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, o 

crime organizado não raro as vezes mede forças com um Estado em nítida desorganização. 

Este tópico, por outro lado, não requer maiores apreciações ou um estudo aprofundado como 

os que o antecedem, em que pese ser cristalina a influência do crime organizado no 

recrutamento de menores para a delinquência.  

As favelas, como objeto deste estudo, estão amplamente dominadas por esses 

grupos que, nas derradeiras décadas do século XX, aproveitaram o descaso estatal pelas 

minorias e supriram as mais variadas necessidades que imploravam as pessoas moradoras 

dessas comunidades. 

Através desta investida, o crime organizado ganhara força no Brasil e, em 

questão de tempo, já havia dominado grande parte do território nacional. Inclusive, 

constantemente noticia-se na mídia nacional o fracasso de investidas estatais nas favelas, onde 

policiais são calculadamente cercados por criminosos detentores de um arsenal de armas 

assustador e temerário, capazes, inclusive, de colocarem por terra helicópteros, tamanha 

ofensividade. 

 

O sentimento de família, impregnado nas organizações, 

dificulta acentuadamente o seu desmantelamento, posto 

que os seus alicerces estão fundamentados na união e 

fidelidade, com o já famigerado discurso: “um por todos e 

todos por um”. O Estado precisa estar ciente de quem é o 

seu oponente. As experiências que os componentes desses 

grupos carregam de guerras e conflitos faz com que a 

missão não se restrinja apenas ao combate, mas também a 

manutenção da segurança da população em geral. 

(SOARES, 2019, p. 19) 

 

Contudo, quais os efeitos do crime organizado na vida dos menores de idade 

que moram nas favelas? 

 

O crime organizado, cada vez mais, recruta menores 

infratores para realizar suas ações, muito focadas no 
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tráfico de drogas e roubos de rua, notadamente, para 

escapar dos "punhos duros" da polícia e da Justiça. Isso 

se deve a uma legislação tênue e antiquada que coloca 

rapidamente soltos esses deliquentes, deixando de punir 

exemplarmente e inibir futuras práticas. (POUBEL, 2019, 

s.p.) 

 

Como bem identificou o autor, o crime organizado se aproveita da legislação 

branda e antiquada nas quais estão sujeitos os menores de idade para que, com isso, possam 

utilizá-los na missão diária de rodar a engrenagem deste sistema ilícito e perigoso. Sabendo 

que, justamente em virtude deste caráter brando das penas impostas sobre os menores, estes 

rapidamente são colocados nas ruas novamente, as chances de serem úteis para a máquina do 

crime são altíssimas. 

Em razão disso, é comum deparar-se com fotografias e vídeos de menores 

integrando o crime organizado, desde crianças até aqueles que beiram à maioridade, numa 

ultrajante e imparável movimentação de delitos como tráfico de drogas e armas, homicídios, 

entre outros. 

De acordo com Ziegler (2003, p. 23, apud WERTHEBACH, 1994, s.p.): 

 

Com seu gigantesco poder financeiro, a criminalidade 

organizada influencia secretamente toda a nossa vida 

econômica, a ordem social, a administração pública e a 

justiça. Em certos casos ela impõe sua lei e seus valores à 

política. Dessa forma, desaparecem gradualmente a 

independência da justiça, a credibilidade da ação política 

e, afinal, a função protetora do Estado de direito. A 

corrupção torna-se um fenômeno aceito. O resultado é a 

progressiva institucionalização do crime organizado. Se 

esta tendência persistir, o Estado logo se tornará incapaz 

de assegurar os direitos e liberdades cívicas dos cidadãos. 

 

Feito isso, até o momento foram mencionadas algumas razões que levam o 

crime organizado à recrutar os menores de idade, sem que, por outro lado, se apresentasse a 
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visão do menor em si, ou seja, quais os fatores que pesam no momento de decidir integrar ou 

não o crime organizado. 

Durante este trabalho, aspectos como pobreza, desigualdade social e lares 

desestruturados foram amplamente taxados como predominantes no direcionamento da 

população infantil para a delinquência. 

Ocorre que, em se tratando de crime organizado, este não precisa que o menor 

tenha enfrentado os aspectos supracitados para a ele se juntar, dado o seu poder altamente 

atrativo, prometendo uma mudança de vida radical e efêmera, sobretudo no aspecto 

financeiro. 

Assim, ludibriados pela ideia de ganhos fáceis e rápidos, os menores de idade 

arriscam-se nessa dura vida de defender o nome e os interesses de uma facção criminosa, 

onde qualquer erro pode lhe custar a morte. 

Logo, é cristalina a aplicação da teoria da associação diferencial neste caso, ao 

passo que o comportamento do menor é modulado a partir do momento em que passa a ter 

contato com drogas, armas, violência, corrupção e outras condutas ilícitas, sendo o crime 

organizado, neste caos, o responsável direto por integralizá-lo à delinquência. 

 

5. CONCLUSÃO 

As expectativas iniciais depositadas neste assunto – quando ainda não passava 

de um mero objeto de estudo de um estudante sensibilizado pela produção científica – foram 

superadas. Aquilo que, a priori, se ocuparia tão somente de estabelecer um paralelo entre a 

realidade vivida nas favelas e sua contribuição para o surgimento de menores delinquentes 

perdera o seu sentido, ou melhor, dera lugar à uma imperiosa pesquisa etiológica. 

A partir disso, a quebra de preconceitos e paradigmas foi inevitável, sobretudo 

pelas evidências compiladas ao longo deste estudo que, de forma cristalina, apontam outros 

responsáveis (muitas vezes esquecidos) na modulação da mentalidade infantil para a 

criminalidade. 

Apoiado na teoria da associação diferencial, revelou-se que fatores como as 

omissões constantes do Estado com os mais pobres, a existência de lares destruídos e o 

domínio do crime organizado são determinantes na transformação de uma localidade em uma 

verdadeira escola do crime. 

No entanto, a partir desta descoberta nota-se tamanha irresponsabilidade e 

inadequação das ideias historicamente criadas a respeito das favelas, amplamente apontada 
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como um berço de criminosos. A bem da verdade, lastreado em todas as evidências, basta que 

determinada localidade ostente um dos três fatores (omissão estatal, lares destruídos ou 

domínio do crime organizado) para que seja considerada uma ameaça em potencial na 

inserção de menores de idade no mundo do crime, o que aumentaria significativamente os 

índices da criminalidade nacional. 

Assim, contrariando a maioria esmagadora da sociedade, as favelas são tão 

responsáveis como qualquer outro lugar que contenha um dos três fatores citados acima, 

sendo que, inegavelmente, ela se dissocia de outras localidades por abarcar, simultânea e mais 

expressivamente os três, facilitando e potencializando a criminalidade infantil. 

A vista disso, além de ostentarem a negativa caraterística acima, as favelas 

gladiam diariamente contra os preconceitos e estigmas criados pela sociedade em seu 

desfavor, o que impacta significativamente vários objetivos percorridos pelo Estado, dentre 

eles, a reabilitação dos indivíduos que atravessam o sistema prisional brasileiro e, após isso, 

voltam ou começam a habitar as favelas. 

É, verdadeiramente, uma luta desumana. Ainda que possua um número 

expressivo de delinquentes e esteja fadada ao domínio longevo do crime organizado, as 

favelas são moradas também de pessoas boas e inocentes, as quais se sentem insignificantes 

diante da vasta gama de problemas, estorvos e contrariedades que assolam o local no qual elas 

habitam. 

De fato, recorrer ao crime quando se habita na favela passou de ser uma opção 

ou um aprendizado para se tornar uma necessidade premente em muitas famílias, sobretudo 

pelo imperioso e as vezes cruel dever de garantir a própria subsistência. 
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RESUMO:  

O objetivo do presente estudo é analisar a potencialidade da prática do skate de rua para 

ressignificação do espaço público em praças, quadras poliesportivas e demais espaços 

abandonados e ociosos. Almeja-se analisar como a ação colaborativa entre skatistas pode 

construir espaços adequados às necessidades da prática do skate em áreas periféricas, com 

precária infraestrutura e fora do alcance de políticas públicas, e transformando essa realidade 

em uma potência da invenção da vida cotidiana. A pesquisa possui caráter descritivo e 

qualitativo e foi desenvolvida na “Quadrinha Life”, uma antiga quadra poliesportiva de 

zeladoria da subprefeitura de São Miguel Paulista no município de São Paulo. A experiência 

corresponde a área abandonada submetida a intervenção e construída para prática de skate, a 

partir da participação de skatistas e moradores do território. A análise buscou identificar a 

potencialidade da utilização da quadra pelos skatistas para prática do skate, e seu impacto na 

rotina dos moradores e comércio local com a ocupação e ressignificação do espaço. 

PALAVRAS-CHAVE: Direito à Cidade. Periferia. Ressignificação do Espaço Público. 

Skate. 

 

ABSTRACT: 

The objective of the present study is to analyze the potential of street skate practice to 

redefine public space in squares, sports courts, and other abandoned and idle spaces. It aims to 

analyze how the collaborative action between skaters can build spaces suitable to the needs of 

 
1 Advogado. Especialista em Cidades, Planejamento Urbano e Participação Popular – UNIFESP - Zona Leste; 

MBA Cooperativismo – USP. Pós-Graduando em Direito e Tecnologia das Informações – USP. Pós-Graduando 

em Educação de Direitos Humanos – UFABC. E-mail: aedgard@bol.com.br  
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skateboarding in peripheral areas, with precarious infrastructure and beyond the reach of 

public policies and transforming this reality into a power of the invention of everyday life. 

The research has a descriptive and qualitative character and was developed in “Quadrinha 

Life”, an old multi-sports janitorial block in the São Miguel Paulista subprefecture in the 

municipality of São Paulo. The experience corresponds to the abandoned area submitted to 

intervention and built for skateboarding, based on the participation of skaters and residents of 

the territory. The analysis sought to identify the potential use of the court by skaters for 

skateboarding, and its impact on the routine of residents and local businesses with the 

occupation and resignification of the space. 

KEYWORDS: Right to the city. Periphery. Redefinition of Public Space. Skateboard. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A cidade de São Paulo é a quarta maior aglomeração urbana do mundo e tem 

em suas abas periféricas o maior número de habitantes. Ao sul da zona leste de São Paulo 

está localizado o bairro de São Miguel Paulista com aproximadamente 370.000 mil 

habitantes, que compreende os distritos de São Miguel, Jardim Helena e Vila Jacuí.  

 Entre os anos de 1940 e 1980, São Miguel Paulista teve o maior índice de 

crescimento populacional da cidade. Assim como outros bairros periféricos, São Miguel 

Paulista apresenta forte desigualdade social. Segundo dados do censo demográfico de 2010, 

fornecidos pela agência leste 1 do IBGE, o território possui uma população com baixa 

escolaridade, caracterizada por ensino fundamental incompleto, com maior número de 

mulheres, e com média de três pessoas por residência. Os dados apontam ainda que a 

população é em sua maioria jovem, com idades entre 10 e 39 anos, que possuem renda 

média mensal entre homens de R$ 1.000,00 mensal e entre as mulheres de R$ 700,00 

mensais2.   

Segundo a Fundação Tide Setúbal que atua no bairro desde 2005, 

identificou-se que o aumento populacional do bairro é desproporcional a rede de serviços 

públicos, sendo esta insuficiente para contemplar a necessidade da região. Dentre os 

principais problemas identificados na pesquisa se destacam a falta de áreas verdes e de 

 
2 Dados fornecidos pela Coordenadoria de área do censo demográfico 2020 IBGE - Agência Leste 1 - São Paulo 

em 19/06/2019. 
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lazer, justificando a atuação e presença das Organizações não Governamentais como via de 

participação popular3 para criação de espaços de sociabilidade e lazer no bairro.4  

As relações entre os cidadãos e a cidade se fazem pela elaboração de 

identidades e pertencimento na construção e reconstrução dos lugares. O não-lugar, que 

está presente no bairro, enunciado na proliferação de espaços privados (shoppings, 

academias, bares e lanchonetes), constrói espaços sem identidades, voltado a 

mercantilização, inserido na lógica capitalista na produção da troca, tornando relações 

contraditórias entre valor e uso. No contexto da mercadoria, os espaços são produzidos com 

o fim de atender certo consumidor, criando relações de produção do espaço e relações de 

produção de trabalho (Carlos, 2007).  

A periferia sempre foi uma aglutinação de demandas como forma de 

consciência da luta do direito à cidade, na busca de melhorias de infraestrutura 

reivindicando equipamentos urbanos como: água, luz, transporte, pavimentação, escolas, 

etc. Mas não é só isso, não é só terra, mas o direito à cidade, à cidadania, uma cidade 

democrática e de encontros que desafiam a lógica de poder e da mercadoria, onde o 

cotidiano pode ser transformado em algo mais (Jacobi, 1989).  

Os movimentos sociais e a participação popular para construção de espaços 

coletivos e democráticos são contrários à lógica de consumo da cidade pelo aparelhamento 

do poder econômico. É o repertório dessa luta a miséria urbana instalada pelo interesse do 

capital, e é dessa luta que fortalece a colaboração para criação de espaços de lazer e de 

espontaneidades (Tavolari, 2016).  

Nessa perspectiva, as relações sociais podem ser o resultado de ações 

sociais, assim o espaço físico localizado em determinado território deve ser associado a 

vida cotidiana, pois o espaço é um produto social. (Lefebvre, 1991) 

A cidade é o bem comum à todas as pessoas que se misturam, a cidade é o 

lugar de todos. Quando ocorre a transferência de alguns equipamentos para a iniciativa 

privada, o espaço comum de todos passa a ser controlado por uma classe que se aproveita e 

utiliza (Harvey, 2014). 

É nesse panorama que o skate entra no jogo das cidades. No Brasil, a prática 

de skate nas cidades cresce a cada ano e passa a dividir o espaço e a paisagem no processo 

de urbanização. É em São Paulo, que o skate apresenta maior ascensão por pessoas, em 
 

3 Participação ativa dos moradores para ocupação de terrenos abandonados que se transformam em campos de 

futebol, ruas que são pintadas para crianças brincarem e etc.  
4 Cidadania viva: práticas socioeducativas em São Miguel Paulista. São Paulo, SP Disponível em: <  

https://fundacaotidesetubal.org.br/midia/publicacao_251.pdf>. Acesso em: 04 out. 2019. 
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função do grande mercado de produtos para o esporte, a tradição e lugares skatáveis. 

Segundo dados do Instituto Datafolha do ano de 2016, estima-se que na atualidade há mais 

de oito milhões de skatistas no Brasil, com a maior concentração na região sudeste.5 

(Brandão, 2014). 

Em que pese a prática ser difundida, o número de adeptos não corresponde 

ao proporcional investimento público na construção de espaços vinculados para o esporte. 

Em 2002, a prefeitura de São Paulo construiu 42 pistas de skate, boa parte na periferia da 

cidade e nos Centros de Educação Unificado (CEU), para tirar os skatistas divagarem nas 

ruas. Segundo o "Guia de Pistas Cemporcentoskate", elaborado a época, o número de pistas 

de skate pelo Brasil já passava de 1000, contemplando pistas e picos6 - ruas, praças, 

escadarias, entre outras áreas públicas. Em que pese a ascensão, o número ainda é pouco 

pra demanda que vem crescendo a cada ano7. 

É nessa escassez de espaço para prática do skate que nascem formas de 

ocupação e ressignificação de espaços públicos e privados, reapropriando espaços urbanos 

com esquemas e maneiras de fazer, democraticamente e colaborativamente na busca do 

caminho plural para o esporte. É apropriar-se do espaço criando estratégias de inventar o 

cotidiano de mil maneiras, afastando a passividade e a disciplina. São invenções de 

experiências particulares, solidárias, e de lutas para organizar o espaço com narrativas do 

comum (Certeau, 2011).  

Nesse contexto, o objetivo desse trabalho foi verificar de que maneira a 

“Quadrinha Life”8 contribui para ressignificação do espaço público na periferia do bairro 

de São Miguel Paulista. Para atingir essa proposta foram desenvolvidos os seguintes 

objetivos específicos: compreender o impacto e benefícios da construção da quadra de skate 

para os moradores; analisar quais foram os benefícios da ocupação da quadra para a prática 

do skate para os skatistas locais e outros; e verificar o impacto no comércio local. 

O interesse pela pesquisa se dá pelo fato de o skate possuir relação estreita 

com o meio urbano e pela sua participação na criação e ocupação de espaços para prática 

do esporte ainda que considerada a nítida falta de planejamento público, para a inclusão do 

 
5 Dados obtidos pelo site https://www.skataholic.com.br/2016/04/brasil-tem-mais-skatistas-que-nos-eua/, que 

demonstram o aumento de skatistas depois da publicação do livro do pesquisador Leonardo Brandão realizado 

em 2010. 
6 Lugares skatáveis que podem ser ruas (ladeiras e planas para colocação de obstáculos), praças, parques, lugares 

privados, etc. Qualquer lugar pode virar um pico de reunião, prática e diversão com o carrinho. 
7 https://www1.folha.uol.com.br/folha/esporte/ult92u102808.shtml 
8 Uma quadra abandonada pelo Poder Público e pelos moradores ao redor que foi ocupado por skatistas para 

prática de skate. 

https://www.skataholic.com.br/2016/04/brasil-tem-mais-skatistas-que-nos-eua/
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skate na pauta da democratização das cidades. A escolha do tema da pesquisa e sua 

realização passam a ser um ato político (Severino, 2000). 

A metodologia adotada se fundamenta na abordagem qualitativa de modo 

que exigiu o envolvimento com o objeto pesquisado, que faz parte da vida do pesquisador, 

de modo a se caracterizar como pesquisa-ação participativa, articulada as pesquisas 

bibliográficas especializadas, fontes secundárias e dados do Poder Público. 

 

 

2. ABORDAGEM METODOLÓGICA  

A abordagem metodológica corresponde à pesquisa qualitativa com 

apresentação de estudo de caso acerca da ação transformadora de skatistas na ocupação de 

uma quadra poliesportiva e seu uso para prática de skate na periferia da Zona Leste. 

Tratando-se de método qualitativo, para o desenvolvimento dos objetivos foram realizadas 

entrevistas com seis interlocutores, entre eles, cinco skatistas vinculados diretamente à 

ocupação e construção da quadra de skate, e um comerciante local.9 Utilizando-se da 

pesquisa participativa e pesquisa-ação recuperou-se a história da ocupação dos skatistas e o 

apoio de moradores locais que circundam a quadra, visando compreender a relação com o 

espaço e as mudanças produzidas no território.10 

 A pesquisa participativa permitiu compreender todo o processo de mudança 

da realidade social com a ocupação da quadra poliesportiva, para se tornar um local de 

prática do skate na periferia da Zona Leste. Buscou-se identificar como essa quadra de 

skate se tornou importante não só para os skatistas, mas para todos os moradores que a 

circundam. E, ainda, analisar como a “quadrinha life” dinamiza o comércio local.  

O trabalho é definido como estudo de caso, e a inserção na vida social 

colaborativa, superando a dicotomia sujeito e o objeto, reativando a postura epistemológica 

de pesquisador-ação e de transformação da realidade social.  A presença do pesquisador no 

campo dessa pesquisa é comprometida e ativa, apropriando-se da ação colaborativa, a 

 
9 As perguntas foram gravadas e posteriormente transcritas, exceto a pergunta com o comerciante local que foi 

realizada no estabelecimento, todas com a anuência dos entrevistados. Foram realizadas as seguintes perguntas: 

1- Como é andar de skate na periferia, em especial São Miguel Paulista? Têm espaços skatáveis?; 2 – As 

prefeituras e entidades vinculadas aos esportes nas periferias proporcionam espaços e constroem espaços 

skatáveis?; 3 – A Quadrinha Life como espaço ocupado e ressignificado pelos próprios skatistas é uma 

oportunidade de lazer e sociabilidade na periferia? 
10 Fui o integrante direto da ocupação, ressignificação e planejamento de ação para que o espaço fosse skatável. 

Antes mesmo da ocupação da quadra, em algumas festas lá estava em discussão como seria a ocupação e a 

construção dos obstáculos.  Desde o primeiro dia da ocupação até os dias atuais participo direta e indiretamente 

em algumas ações de melhorias da quadra e festas. 



 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

306 
 

convivência e o compromisso que passam a ter caráter politico junto ao plano social 

(Schmidt, 2006).  

 

 

3. ANDAR DE SKATE NA PERIFERIA: BAIRRO DE SÃO MIGUEL 

PAULISTA 

Ao longo de sua história, São Miguel Paulista recebeu migrantes e 

imigrantes de diversas localidades, entre nordestinos, japoneses, árabes e portugueses. O 

bairro completou 397 anos em 2019, e sua história ainda é pouco conhecida entre os 

paulistanos. Em sua fundação no século XVI correspondia a uma pequena aldeia chamada 

São Miguel de Ururaí, nome atribuído ao Padre José de Anchieta. No período da 

catequização do aldeamento foi instalada a Capela de São Miguel. A religião e fluxo 

migratório no bairro foram marcantes até o século XX. Em três séculos o desenvolvimento 

econômico passou de agricultura e olarias para o maior polo industrial com a Companhia 

Nitro-Química Brasileira do Grupo Votorantim (Bomtempi, 1970).  

O bairro também foi palco de grandes mobilizações sociais. Entre elas, o 

Movimento Popular Autonomista - MPA que reivindicava autonomia do bairro e sua 

municipalização, e o Movimento dos artistas que reivindicavam um polo cultural no bairro 

(Centro de pesquisa e documentação São Miguel Paulista, 2006).  

A participação popular e os movimentos sociais constituem parte da 

construção do bairro e da luta periférica por moradia, transporte, lazer e esporte etc. Esses 

atores sociais estão comprometidos na superação da omissão do Estado e na construção 

coletiva do bairro. 

Nos anos de 1980 o skate chega à juventude de São Miguel Paulista com a 

prática forte nas ladeiras asfaltadas, e em alguns pontos skatáveis como o antigo Ozem11. 

Considerado o primeiro skatista profissional na modalidade street da zona leste e morador 

de São Miguel Paulista, Fabio de Oliveira, diz 

 

 “que andar de skate na periferia, em especial São Miguel 

Paulista, sempre foi legal, divertido (...), e estar próximo 

de casa com os amigos. Mas tivemos dificuldades no 

 
11 Hoje conhecido como Centro de convivência e administrado pela Fundação Tide Setubal.   
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passado, hoje há possibilidade de andar de skate em 

alguns lugares no bairro”. 

 

Como mencionado, São Paulo é a cidade com o maior número de praticantes 

de skate no Brasil, e é o segundo esporte mais praticado, perdendo apenas para o futebol. O 

street skate, como é chamado o skate de rua, utiliza-se dos espaços urbanos como elemento 

essencial na dinâmica da prática, criando pontos onde nascem os picos. A cidade é vista 

pelos skatistas como um mundo a ser descoberto, qualquer lugar pode ser transformado em 

um pico (Machado, 2014). 

O skate é considerado o segundo esporte mais praticado nas periferias do 

município de São Paulo, e mesmo com suas dificuldades o esporte já é reconhecido e 

respeitado nesses territórios. Como diz o skatista Reginaldo, morador da zona leste “...é 

tranquilo andar de skate na periferia, principalmente em São Miguel Paulista. Somos bem 

aceitos, a grande dificuldade é achar um bom lugar para andar”.  

O skate sempre teve espaço e representatividade no bairro, com atletas 

profissionais e amadores, e grandes marcas criadas por moradores do bairro, como expressa 

o skatista Barbosinha  

 

“...andar de skate em São Miguel[...]. São Miguel é uma 

cena muito forte do skate, berço de monstros, é muito dá 

hora andar com esses caras, apesar de não ser muito 

skatável....é um desafio grande andar de skate em São 

Miguel, mas gratificante (grifo nosso)...”. 

 

Assim, o skate se reinventa frente a lógica do capital, mesmo com as 

dificuldades que a periferia enfrenta, cria estratégias de maneiras de fazer e se apropria 

criando uma identidade coletiva.  

O termo periferia carrega em seu sentido polissêmico as características de 

bairros populares, distantes da centralidade, à margem da cidade, regiões notadamente 

empobrecidas. A forma de ocupação do solo evidencia o valor econômico já que quanto 

maior o valor da terra mais caro será morar, portanto o deslocamento forçado para as 
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bordas da cidade. A periferia é distanciamento da vida urbana para terras carentes de 

infraestrutura (Moura, Ultramari, 1996).  

Mesmo com esse deslocamento centro-periferia, que é traçado pelo capital, e 

suas respectivas contradições, andar de skate na periferia não significa algo ruim ou 

negativo,  

 

“Andar de skate na periferia é 10. Estar com os amigos de 

velhos tempos e se divertimos. Hoje temos mais lugares 

para andar, diferente de antigamente que tinha um lugar e 

outro. Tínhamos que ficar o dia fora para encontrar um 

lugar” como relata o skatista Marquinhos. “Andar de 

skate na periferia é muito style. Tirar o stress, estar com 

os amigos, se divertir, dar risadas, e principalmente, e 

estar na quebrada, em São Miguel Paulista” relatos do 

skatista Marlos. 

 

Ao longo da história da prática de skate na zona leste as dificuldades sempre 

estiveram presentes, diante do pouco investimento para construção e insuficiente zeladoria 

de pistas de skates que permaneceram inacabadas. Na opinião do skatista Reginaldo 

 

“...a prefeitura deixa a desejar, constroem espaço para o 

skate, mas deixam de mão, constroem e deixam 

abandonadas, a pista debaixo do viaduto perto do Davó 

em São Miguel está abandonada sem nenhuma 

manutenção”.  

 

Contudo, quando há o investimento as pistas de skate acabam sendo 

empreendidas e construídas por pessoas que não entendem do esporte e as obras acabam se 

transformando em pequenos elefantes brancos sem utilização. Conforme afirma o skatista 

Fabio de Oliveira: 

 

“só constrói por construir, fazem pista e acham que está 

bom, tem que ter acompanhamento de engenheiro e 
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skatistas. Acabam gastando dinheiro público, tempo e não 

constroem um local skatável”.  

 

Há em alguns casos pistas de skates com obstáculos mal modelados para a 

prática do esporte, colocando os skatistas em perigo de acidentes graves, que extrapolam os 

riscos habituais da prática do esporte. 

Quando perguntados da relação do poder público com a prática de skate na 

periferia, os interlocutores da pesquisa em sua maioria responderam que o Estado faz pistas 

de skate, mas muitas delas não são skatáveis. Não há manutenção nestas e em alguns casos 

não são concluídas as construções, transformando os locais em espaços mortos. Nas 

palavras do skatista Marlos “particularmente as prefeituras nunca fizeram nada. Fizeram 

algumas pistas, mas não fazem nenhuma reforma”. 

Diante ao conjunto de relato dos skatistas, o Estado é sujeito presente na 

periferia, mas a pergunta que fica é, será que atende a todos? Quando atende, observa suas 

necessidades? A periferia é ouvida em suas demandas? 

Diante essas dificuldades de pistas inadequadas para prática do skate na 

periferia, há décadas a ocupação dos espaços públicos ociosos acabam sendo alternativa e 

oportunidade para os skatistas, que unem seus esforços coletivos e constroem obstáculos 

aos moldes seguros e adequados para prática. A realização se dá muitas vezes de maneira 

precária, mas com muita liberdade, a ponto de fazer a diferença no desenvolvimento do 

esporte, podendo sair desses pequenos espaços grandes atletas profissionais no futuro como 

já acontece. 

Entre as contradições centro periferia, o skate cria táticas para utilizar a 

cidade com suas práticas de apropriação e reapropriação. Assim, mesmo com o Estado 

atuando de forma seletiva, os skatistas irão se superar e se reinventar com seus carrinhos.  

Esses produtores desconhecidos são os inventores dos seus próprios 

cotidianos dentro da lógica do capital. O espaço construído dentro de uma demanda que 

foge dessa lógica é tática comum no cotidiano das periferias (Certeau, 2011). 

  

 

4. MÃO NA MASSA: “QUADRINHA LIFE” 

Tudo começou no mês de dezembro do ano de 2014, quando em uma festa 

de um grupo de amigos skatistas dos anos 90, que estavam algum tempo sem praticar o 
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skate, decidem voltar ao esporte. Devido às novas rotinas da vida, como família, trabalho, 

falta de recursos para se deslocar para locais skatáveis e falta de alternativas para prática na 

periferia, alguns desses skatistas estavam muitos anos sem praticar. 

No reencontro desse grupo, reascendeu a vontade de voltar ao skate. 

Decidiram praticar o esporte em alguns dos espaços que costumavam usar anos atrás. O 

primeiro lugar foi Ozem (Centro de Convivência), hoje supervisionado pela Fundação Tide 

Setubal. Chegando ao local tiveram uma surpresa - o local não estava skatável - devido o 

chão estar com muitos buracos, comprometendo a circulação do skate para o 

desenvolvimento de manobras. 

Alguns desses skatistas observaram que havia três quadras poliesportivas 

(concentradas para atividade do futebol), próximo ao viaduto Jacu Pêssego com saída para 

Avenida Imperador no distrito da Vila Jacuí. Logo se interessaram em andar em uma delas, 

pois aparentava estar abandonada e assim começaram a utilizá-la. Dias depois fizeram 

obstáculos, de fácil transporte, construídos em madeira e um cano de ferro para deslizarem 

suas manobras. 

Os skatistas se perguntaram: Por que tantas quadras poliesportivas 

concentradas apenas para o futebol? 

 Observando a contradição criada pela escolha do Poder Público com os 

espaços no território, a tomada de decisão dos skatistas é de se inventar cotidianamente. 

Para isso, utilizam de táticas de enfrentamento, com maneiras simples de fazer. Como na 

caça, um ato que requer astúcia com o manejo do caçador, habilidades e mão na obra 

(Certeau, 2011). 

Levaram obstáculos para o local, e começaram a se divertir. Era período de 

férias de final de ano, ficaram tranquilos utilizando o espaço, e a cada dia que passava 

aumentava o número de skatistas.  

Passado algum tempo utilizando o espaço, começou a surgir problemas que 

atrapalharam o formato e o combinado realizado para utilizar o espaço. O primeiro 

problema foi a dificuldade de levar os obstáculos até o local. A segunda dificuldade foi à 

chegada de alguns garotos para jogar futebol, que ao longo do tempo de poucos se tornaram 

muitos. 

 Da convivência conflituosa se passaram semanas, meses, um ano, quando 

em novembro do ano de 2015, aconteceu uma confusão com o grupo do futebol, que gerou 

perda dos obstáculos. Com isso, desistiram de ocupar aquela quadra. 
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Com poucas alternativas de práticas de skate em São Miguel, com apenas 

três pistas e alguns picos12, alguns skatistas já estavam pensando em parar com a prática do 

esporte.  

Em uma nova festa de final de ano, voltaram a conversar sobre a utilização 

de outra quadra que estava abandonada com entulhos e sujeiras. Como são três quadras 

dentro desse quadrante, partiram para mais uma tentativa.  

A liberdade de fazer e refazer as cidades e os espaços é um direito coletivo 

que depende de pessoas engajadas com um processo de reinvenção e requer a tomada de 

consciência de todos os envolvidos (Harvey, 2014). 

O argumento desses skatistas para a ocupação de um espaço era estar 

próximo de casa, estar com os amigos, incentivar os filhos à prática, treinar em local seguro 

e de fácil aprendizagem e economizar tempo e dinheiro.  

A cidade não pode ser separada da vida cotidiana das pessoas, das relações 

sociais que buscam o estilo de vida e seus valores estéticos. O direito à cidade é reinventar 

conforme seus desejos coletivos mais profundos (Harvey, 2014). 

Na semana seguinte da conversa, foram ao novo local e começaram a 

brincadeira. Explorando o espaço perceberam que a quadra era skatável. Chegaram num 

domingo pela manhã, a quadra estava com sujeira de fogueira, pneus queimados e cobres e 

entulho, utilizaram apenas metade da quadra para andar de skate, no caso, a parte que 

estava um pouco mais limpa.  

Decidiram andar todos os finais de semana para entender mais ainda a 

dinâmica do local. Levaram um novo obstáculo de madeira pequeno pra sentir se seriam 

bem-vindos ao novo local ocupado.  

Em janeiro de 2016, quando perceberam que poderiam ficar tranquilos e 

praticar o esporte, decidiram de vez ocupar a quadra fazendo uma grande limpeza e 

construindo o primeiro obstáculo de material durável, de modo a evitar que fosse 

danificado ou retirado do local. Assim, foi chumbado um corrimão (um cano de ferro de 

altura de 70 cm, no solo da quadra).   

 
12 Em São Miguel Paulista, especificamente o distrito pesquisado, a Vila Jacuí, tem apenas duas pistas de skate, 

uma pista debaixo do Viaduto Jacu Pêssego em frente do mercado Davó conhecida como pista do Davó, que já 

foi relatada pelo skatista Reginaldo que está abandonada e sem manutenção. E a outra uma Miniramp (uma 

rampa em forma de U). Os outros lugares que são utilizados pelos skatistas são as ruas do bairro, que são 

disputadas com os carros, e em algumas escolas do bairro, que precisam pular os muros, e em que alguns casos 

passam por constrangimentos com abordagens de seguranças e policiais.  
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Com o cano de ferro, a presença de novos skatistas se tornou inevitável. Na 

semana seguinte à implantação do obstáculo já teve a presença de mais quatro skatistas fora 

do ciclo de amigos. Foi importante a vinda desses outros skatistas, pois, aumentando o 

número de ocupantes seria mais fácil a consolidação da quadra para prática de skate. 

O tempo foi passando, e depois de seis meses perceberam que já podiam 

fazer novos obstáculos. Fizeram um palco de madeira (obstáculo no formato de um palco 

de shows com bordas de ferro para ser deslizadas as manobras). Mas este não durou uma 

única noite, chegaram no dia seguinte e estava em cinzas. Imediatamente decidiram fazer 

obstáculos de concreto no local e ocupar integralmente a quadra. Assim, a quadra mudaria 

sua estética e operação e passaria a ser uma quadra de skate. 

A prática do skate estabelece uma crítica performática de uma cidade 

consolidada conforme os ditames do Estado e do capital. Pois os lugares para prática do 

esporte nascem de formas estratégicas produzidas com marcas próprias dos territórios, 

daquilo que não está escrito em nenhuma norma ou manual de prática do skate. (Machado, 

2019).   

Importante salientar que ao longo de toda a construção dos obstáculos a 

parte financeira e a obra foram realizadas coletivamente entre os skatistas locais. Entre eles 

cabe mencionar: o pesquisador que aqui se apresente como sujeito atuante na construção, 

Fabio de Oliveira, Willians (Conhecido como Sansão), Paulo, Marlos, Marquinhos, Rafael 

Carrara (Cabeça), Reginaldo, Barbosinha, e sem prejuízo de outros tantos que colaboraram. 

Conforme relata o skatista Fabio de Oliveira, 

 

“A Quadrinha Life era simplesmente uma quadra 

abandonada de futebol, que tinha bastante uso de drogas, 

e mendigos que queimavam pneus para vender cobre. E 

daí foi a ideia de alguns amigos que juntaram esforços e 

fizemos os obstáculos. Fizemos a vaquinha pra construir 

os obstáculos, pagamos o pedreiro, a gente mesmo que 

limpamos a quadra, sem nenhuma ajuda de prefeitura ou 

órgão privado. Foi com a nossas próprias forças que 

fizemos a coisa acontecer”. 
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Um importante fato que se sucedeu ao longo de toda essa trajetória da 

construção dos obstáculos, que se desenvolveu entre os skatistas, foi o envolvimento da 

comunidade que circunda a quadra. Os moradores colaboram ativamente com o 

fornecimento de água, vassoura, equipamentos e materiais de construção, cuja ajuda foi 

imprescindível para construção dos obstáculos.  

Todo esse engajamento com os moradores ocorreu pelo fato de que eles 

queriam dar sentido à quadra. Desejavam que fosse utilizada para um fim, e não 

permanecesse um espaço morto e sem sentido. Isso porque, tal situação despertava 

insegurança pela falta de ocupação da quadra, sendo essas as falas dos moradores que 

motivaram ainda mais os skatistas a dar um sentido ao espaço. 

Todo processo de construção sempre se remete à luta para ocupação do 

espaço público, em uma construção coletiva na busca do comum. A prática da 

comunalização parte de relações coletivas, mesmo em alguns casos sendo fora de interesses 

diretos de algum grupo (Harvey, 2014). 

A verdadeira construção democrática do espaço urbano parte do 

distanciamento da gestão estatal ou privada. Ela traduz um local coletivo a partir de uma 

ideia de comum (Ferreira, 2018). Ao relatar a relação da construção da quadra com os 

moradores, o skatista Marlos diz, 

 

“O pico é muito style, tivemos na linha de frente e fizemos 

tudo, dispensa comentários. O pico que mais gostamos de 

andar de skate, onde se reunimos pra andar de skate nos 

finais de semana, pra dar risada, se divertir. A Quadrinha 

Life, veio pra ficar, muito style estar com os amigos. O 

pessoal que mora perto da quadrinha, super aprovou, 

porque é só rapaziada do bem”. 

 

Em 2017, a quadra ganhou o nome de “Quadrinha Life”, apelido dado pelos 

skatistas Barbosinha e Sansão. E, também, ganhou visibilidade com a criação de conta nas 

redes sociais no Instagram, Facebook e localização no Google Maps. 
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A quadra ganhou fama ao protagonizar um vídeo de skate na revista digital 

da “Cemporcentoskate”13no final de 2017, com o skatista Guilherme Terra14, ganhando 

mais notoriedade.  E ainda, no mesmo ano, uma apresentação da “Quadrinha life” foi 

realizada no canal do Youtube pela marca de skate Multyskate.15 Com isso, passou a 

receber skatistas de diversos lugares do Brasil e do mundo. 

O espaço não só ganhou a visita de skatistas, mas também concentrou a 

atenção do bairro. Pois, o local tem uma grande frequência de skatistas todos os dias, que 

acabam consumindo nos comércios locais. Um dos locais mais conhecido dos skatistas é o 

Bar do Cachorro (assim como ele é conhecido pelos skatistas). O local vende bebidas e 

salgadinhos a preço justo, e já são mais de dois anos atendendo os frequentadores da 

quadrinha, que ganharam sua confiança. Quando perguntado o que achava dos skatistas o 

comerciante disse “Sem palavras, essa molecada é 10”. 

A quadra já fez dois grandes eventos de competição de skate reunindo cerca 

de 200 skatistas do Estado de São Paulo, em uma disputa que avaliava a melhor manobra 

dos skatistas. Em uma dessas competições, houve a exposição de shapes16 com as pinturas 

do skatista e artista Willians Sansão. E já foram realizados dois eventos que transcendem 

do skate, dois shows de Reggae.17 Os organizadores do Show pediram licença para 

utilização do espaço, e o Willians Sansão (skatista que faz zeladoria da quadra) disse que o 

espaço é para esporte, cultura e arte, e realizando apenas o pedido de manter a limpeza da 

quadra. 

Mas nem tudo são flores. Agentes da subprefeitura de São Miguel Paulista 

reivindicaram o espaço, com alegação que a quadra não está destinada à prática de skate. 

Os skatistas e moradores se uniram e fizeram um manifesto junto à subprefeitura, 

apresentando um abaixo-assinado on-line para que a quadra permanecesse (com o 

recolhimento de mais de 200 assinaturas).18 

 
13 Uma das principais revistas de skate brasileiro. Hoje com uma forte atuação nas mídias sociais divulgando os 

trabalhos dos skatistas brasileiros. 
14 Skatista morador de São Miguel Paulista patrocinado pela marca de skate DOZAPÉ, uma das marcas de skate 

mais importante da zona leste e criada no bairro de São Miguel Paulista. A marca tem uma equipe de skatistas do 

bairro e de outros lugares. Esses skatistas participam dos grandes eventos do skate mundial. 
15  Canal do Youtube da marca de skate MultySkate administrado pelos skatistas  Bruno Pexe e Gilmar – 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=i_DqTcKLnCs Acesso em: 20 nov. 2019. 
16 Trata-se de uma gíria inglesa utilizada pelos skatista para chamar a madeira que fica sobre os eixos e rodinhas 

dos skates, e que dá o equilíbrio do corpo dos praticantes. 
17 Conforme posts do facebook da “Quadrinha Life” https://www.facebook.com/pages/Quadrinha-

Life/471224499913127 
18 

https://secure.avaaz.org/po/community_petitions/Subprefeito_de_Sao_Miguel_Paulista_Manutencao_da_Quadra

_de_Skate_QL/ 

https://www.youtube.com/watch?v=i_DqTcKLnCs
https://www.facebook.com/pages/Quadrinha-Life/471224499913127
https://www.facebook.com/pages/Quadrinha-Life/471224499913127
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A subprefeitura de São Miguel Paulista, se pronunciou dizendo que faria um 

acordo, onde seria firmado que a Quadrinha Life seria desativada, e ao lado da quadra seria 

construída uma pequena pista de skate nos mesmos moldes da Quadrinha Life. Até o 

momento19não houve nenhum posicionamento da subprefeitura de São Miguel Paulista.  

Enquanto a promessa da nova Quadrinha Life não se concretiza, foi 

realizada recentemente uma nova reforma nos obstáculos, e acrescidos mais dois: uma 

rampa delta e um novo palco com pedras portuguesas do Vale do Anhangabaú20. Com a 

reforma e os novos obstáculos, a Quadrinha Life está sendo um dos picos mais utilizado 

pelos skatistas na periferia da zona leste, principalmente em dias de chuva e muito calor, 

pois o local está debaixo do viaduto Jacu Pêssego. 

Estima-se que hoje diariamente passam entre 10 a 30 skatistas durante a 

semana e aos finais de semana esse número aumenta para 30 a 50 skatistas, resultado 

expresso em números21 que demonstrou a importância e o valor atribuído a Quadrinha Life. 

Consolida-se, portanto, como ponto de encontro de skatistas da velha guarda e de novos 

skatistas para compartilhar diversão, experiência e liberdade. O skatista Reginaldo em suas 

palavras afirma: 

 

“A Quadrinha Life é um espaço de lazer muito bom, 

espaço de sociabilidade. Já foram mães com suas 

crianças para brincarem no local. Dá pra andar, os 

obstáculos são perfeito, feito por skatistas, vem skatista de 

fora, pra socializar, brincar, e trazem a família. Pode 

chegar que será bem recebido! No fim do dia tem uma 

resenha, vamos no mercado compramos algumas coisas 

pra comer e beber. Era uma quadra abandonada, 

chegamos e colocamos a mão na massa, e construímos a 

Quadrinha Life. A quadrinha mexeu com o comércio 

local, tem o açaí, o mercado, pequenos comércios. Podia 

 
19  Até a finalização desta pesquisa não tiveram nenhuma resposta da prefeitura. 
20 O Vale do Anhangabaú está em processo de revitalização. O local é conhecido pela prática de skate mundial, e 

um dos principais picos de skate no Brasil. Nesse processo de revitalização, foram retiradas todas as pedras 

portuguesas, onde os skatistas deslizavam suas manobras. Com o reconhecimento pela prefeitura da prática do 

skate há mais de 30 anos no local, foi realizado um acordo estabelecido entre os skatistas e a prefeitura para um 

espaço exclusivo para prática do skate, com isso, foram escolhidas algumas pedras para construção dos 

obstáculos. Em conversa com o responsável do projeto de skate na Vale, foi realizado uma doação de duas 

pedras portuguesas para a “Quadrinha Life”. 
21Em sua conta no instagram já têm mais de 1500 seguidores https://www.instagram.com/quadrinha_life/ 

https://www.instagram.com/quadrinha_life/
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ser melhor, a prefeitura podia esticar o espaço pra nós, 

mas a Quadrinha Life é o melhor lugar pra andar de skate 

em São Miguel, é um lugar básico, mas feito por 

skatistas.”  

 

Uma cidade democrática pode ser também uma cidade de festa, de 

encontros, de transformações do cotidiano. Como as cidades são construídas como produto 

de consumo e de interesse do poder, essa democracia deve ser radicalizada para utilização 

do espaço urbano (Jacobi, 1989). 

Os pontos mais importantes para atribuir essa magnitude de valores dado a 

Quadrinha Life, é a liberdade para criar (transformações e ideias que nascem diariamente 

pelos skatistas para melhorar o espaço), e o respeito dos skatistas que andam no local com a 

comunidade ao redor. O local não é alvo de reclamações formais da ocupação indevida pelo 

skate. Como relata o skatista Barbosinha:  

 

“No espaço da quadrinha, conseguimos revitalizar. Era 

um espaço que era utilizado por nóias, mendigos, 

trouxemos vida para aquele lugar, trouxe uma união do 

skate com os moradores, pois sempre tem movimentação 

de skatistas. Conversamos com os moradores próximos, 

apoiam o skate, curtiram a ideia, pois não tinha 

movimento, eles tinham medo de passar lá. Agora não! 

Eles passam lá, espero que a prefeitura aceite e dê um 

apoio pra gente”.  

 

Todos os idealizadores têm orgulho de saber que a quadra tem função social. 

Está enquadrada como instrumento de esporte, lazer e interação entre pessoas, faz parte do 

viver na cidade e do direito à cidade. O skatista Marquinhos em suas palavras diz: 

 

“A Quadrinha Life é sem palavras. É o melhor lugar que 

tem para andar de skate, onde recomeçamos. Antes 

pensávamos em apenas colocar um corrimãozinho e um 

palco, agora vem gente de tudo que é lugar do Brasil, 
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gente que mora fora do país vem andar lá. É bem falado, é 

um lugar que todo mundo gosta de andar, não é como era 

antigamente, abandonado, cheio de lixo, agora todo dia 

tem gente andando de skate lá. Pode ir qualquer horário 

que vai ter gente andando de skate lá. Os pais que levam 

as crianças, o pessoal que fica assistido a gente andar. A 

Quadrinha Life foi a melhor coisa que aconteceu pra 

gente aqui na vila”. 

 

A participação popular é de suma importância para conquista do direito à 

cidade, a falta de planejamento urbano para o skate, faz com que a participação de skatistas 

coletivamente venha utilizar de seus esforços na intervenção urbana na produção de 

espaços “skatáveis”.   

 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÕES: O SKATE E O DIREITO À CIDADE 

O que é cidade? Trata-se de processo em construção que se constrói na 

história da humanidade, com a vida em sociedade. São muitas as abordagens disciplinares e 

sensibilidades para entender cidade: desde a filosofia, economia, política, antropologia, 

sociologia, arte, direito entre outras. O processo de construção capitalista criou cidades 

desiguais, traduzindo em cidades mercantilistas (Rolink, 1998). 

Quando a cidade materialmente se coloca no espaço, o humano se utiliza de  

um espaço de contradições. Com qual direito? O direito à cidade é o direito coletivo que 

assume o ideal para todos os seres humanos. Esse direito que tratamos não é o direito como 

norma, mas é direito de se relacionar com a cidade, direito de reinventar a cidade, direito 

coletivo não individual. O verdadeiro exercício de transformação urbana coletiva, a 

liberdade de transformar a cidade é o direito humano mais precioso de integração com o 

espaço e seu tempo (Harvey, 2014).  

As ruas, praças, edifícios e monumentos, nos principais usos da cidade, são 

reprodução da vida, transformada na dualidade, entre a troca e o uso, de forma capitalista. 

Para Lefebvre, a cidade explorada é objeto de consumo que detêm qualquer forma de 

reação criativa e fica subordina ao valor de uso: 
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“Quando a exploração substitui a opressão, a capacidade 

criadora desaparece. A própria noção de “criação” se 

detém ou degenera, miniaturizando-se no “fazer” e na 

“criatividade” (o “faça-você-mesmo” etc.). O que traz 

argumentos para apoiar uma tese: a cidade e a realidade 

urbana dependem do valor de uso. O valor de troca e 

generalização da mercadoria pela industrialização 

tendem a destruir, ao subordiná-las a si, a cidade e a 

realidade urbana, refúgios do valor de uso, embriões de 

uma virtual predominância e de uma revalorização do 

uso.” 

 

O processo de industrialização traçou a estratégia da cidade para alocar e 

transpor o desenvolvimento da mercantilização e produção de grandes riquezas. O sistema 

corporativo está ligado às atividades da vida urbana nas ruas e bairros e nas relações 

humanas. A cidade é tomada e rompe todos seus antigos núcleos de vida cotidiana que 

passa agora a lógica da industrialização urbana (Lefebvre, 2016). 

No entanto, o espaço é um produto social, e nesse espaço as relações sociais 

não podem se separar. A produção capitalista do espaço produz o valor das coisas, com 

isso, reforçar a produção do espaço livre e democrático é dinâmica popular. O papel 

coletivo de participação de citadinos em busca da posse do direito à cidade tem sido 

marginalizado. As modalidades de participações coletivas no processo de microprodução 

são vistas como: participações ativas, local de conflito e resistência. Participações 

induzidas, procedimento institucionalizado a partir de demandas locais; participação e 

iniciativas próprias nascem de processo de conscientização do cidadão e da significativa 

forma horizontal de fazer a cidade (Certeau, 2011). 

Ainda que se coloque como utopia, o direito à cidade pode partir de práticas 

de mudanças do cotidiano da arte de fazer. É a reapropriação do espaço, mudar a lógica do 

jogo, no qual dominados possam ser os dominadores para uma construção de estrutura 

democrática. Esta reapropriação pode se dar em microambientes que podem se proliferar 

naturalmente no cotidiano de qualquer outro grupo da cidade (Certeau, 2011). 
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O skate entra no contexto do direito à cidade de forma pragmática, livre e 

sem nenhuma orientação normativa. É leve e com uma organização e construção do espaço 

e sua prática de forma orgânica e própria.  

A cidade de São Paulo vem adotando regras para utilização dos espaços para 

a prática do skate. As orientações são para que os skatistas utilizem espaços públicos com 

algumas restrições.22 Os skatistas rompem as normas positivadas, que não os legitimam 

como sujeitos de direito no jogo das cidades. 

Os espaços públicos urbanos muitas vezes são de zeladoria e administração 

do Estado, em muitos casos, espaços que não constituem o comum.  Nesses casos, uma 

ação transgressora coletiva pode contribuir para que esses espaços públicos se transformem 

comuns a todos (Harvey, 2014). 

A liberdade dos corpos desses sujeitos que interagem no jogo das cidades, 

usa como ferramenta construtora do espaço urbano: o skate. Constroem espaços de lazer, 

diversão e trabalho. O skate destrói, mas, também constrói á cidade. Não há regra que possa 

desajustar a arte e a beleza de suas manobras na cidade.   

 

 

6. CONCLUSÃO: A OCUPAÇÃO DO SKATE E A PRODUÇÃO SOCIAL DO 

COTIDIANO 

As necessidades da vida cotidiana perpassam a produção do espaço, e 

transferem para uma construção social dentro da lógica do comum. O skate dentro dessa 

lógica do comum se transforma e traduz coletivamente. A experiência da Quadrinha Life, 

como marca de produção social, é tipo de equipamento urbano realizado num processo 

estratégico coletivo, sem intervenção do Estado nem interesse do capital. Em nenhum 

momento, se pensou que a ocupação do espaço pelo skate seria um ato politico 

transformador. Pelo contrário, tão somente o que se almejava era um espaço para andar de 

skate e estar com os amigos e família. A falta desse espaço provido pelo Poder Público foi a 

válvula propulsora para ocupação e ressignificação do espaço. A prática do skate é ato 

performático na periferia e já consolidado em todos os seus extremos. No contorcionismo 

periférico, é característica ocupar e ressignificar espaços que sejam skatáveis por falta de 

alternativa e planejamento urbano estatal. É no jogo das cidades que o skate subverte com 

 
22 Espaços Skatáveis - Orientação para adequação de Espaços Públicos abertos à Prática de esportes urbanos. São 

Paulo, SP Disponível em: < https://gestaourbana.prefeitura.sp.gov.br/wp-content/uploads/2015/04/Cartilha-

espacos-skataveis.pdf>. Acesso em: 12 nov. 2019. 
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suas estratégias e manobras. Na busca do lugar perfeito para ocupar seus corpos e construir 

picos ou de corrigir imperfeições construídas pelo Estado por força do Capital. A construção 

desse comum transcende o não-espaço, por meio da autoconstrução. Sem ignorar as táticas 

de ressignificação do espaço, entra em cena um sujeito que se transforma de um skatista para 

o skatepedreiro23. A construção da cidade para skatistas e pelos skatistas é obra inacabada e 

permanente. Todos colocam a mão na massa para construção dos obstáculos. Ignoram 

qualquer projeto arquitetônico e passam a construir seus espaços democráticos. 

Coletivamente, todos se envolvem nesse momento da construção que passará a ser o pico de 

encontro, convivência, treino e festa, para um lugar comum a todos. 
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RESUMO:  

Nos últimos anos foi publicada uma série de estudos que ressaltam os reflexos e o 

aprofundamento das desigualdades a partir da internet, isso tanto no Brasil quanto em âmbito 

internacional. Se, inicialmente, a internet aparecia como um horizonte utópico no qual se 

realizaria uma série de aspirações democráticas; mais tarde, a internet se mostrou não só como 

um espaço de reprodução como também de aprofundamento das desigualdades sociais, as 

quais aparecem comumente atreladas à marcadores como classe, território, idade, raça e 

gênero. O objetivo desse artigo é apresentar alguns dos dados e reflexões que apontam para 

esse fenômeno, bem como sugerir como a perspectiva interseccional em direitos humanos 

fornece uma moldura teórica adequada para enxergar as desigualdades na internet, o que se 

faz por meio das obras de Patrícia Hill Collins, Kimberlé Crenshaw e Ina Kerner.   

PALAVRAS-CHAVE: Desigualdades. Internet. Exclusão Digital. Interseccionalidade.  

 

ABSTRACT:  

Several studies highlighting the reflections and the deepening of inequality through internet 

was published in the last years, either in Brazil as worldwide. If, at the beginning, internet 

appeared as an utopic horizon in which a set of democratic aspirations could take place; later, 

internet showed itself not only as a place of reproduction but also of deepening of social 

inequalities, which are commonly associated to markers like class, territory, age, race and 

gender. So, the aim of this section is to show some data and some considerations that point to 

 
1 Artigo escrito no âmbito dos estudos sobre interseccionalidade do Núcleo 2 “abordagens contemporâneas de 

Direitos Humanos” do Centro Internacional de Direitos Humanos de São Paulo (CIDHSP) da Academia Paulista 

de Direito (APD).  
2 Mestrando em Direito e Desenvolvimento pela Fundação Getúlio Vargas (EDESP-FGV) e Bacharel em Direito 

pela Universidade de São Paulo (FDRP-USP). Pesquisador do Centro Internacional de Direitos Humanos de São 

Paulo da Academia Paulista de Direito (CIDHSP-APD) e do Núcleo Jurídico do Observatório da Inovação e 

Competitividade do Instituto de Estudos Avançados da USP (NJ-OIC/IEA-USP)  
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this phenomenon, and also to suggest how the intersectional perspective in human rights 

provides a theoretical frame suitable to understand these inequalities, which is done by the 

works of Patricia Hill Collins, Kimberlé Crenshaw and Ina Kerner.  

KEYWORDS: Inequalities. Internet. Digital Divide. Interseccionality.  

 

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Os números; 3. As reflexões; 4. A abordagem interseccional; 5. 

Conclusão.  

  

 

1. INTRODUÇÃO 

Já há algum tempo se discute exclusão digital no Brasil3. Contudo, só nos anos 

recentes o tema ganhou contornos específicos quanto ao acesso e à qualidade do uso da 

internet. Isso porque, os dados que permitem fazer essa avaliação são recentes, e só depois de 

alguns anos passaram a ter significado quando analisados em perspectiva. E inclusive na 

literatura internacional, as reflexões quanto às implicações socioeconômicas do acesso e do 

uso da internet ganharam força sobretudo nos últimos anos.  

Mais especificamente, vem-se discutindo os reflexos e o aprofundamento das 

desigualdades na internet (“digital divides”), fenômenos estes que são mensurados e debatidos 

através de duas dimensões: a primeira delas diz respeito ao simples acesso à internet, ou seja, 

se o indivíduo tem ou não condições de se conectar à internet e quais meios dispõe para fazê-

lo; e a segunda dimensão refere-se à qualidade deste acesso e, basicamente, trata das 

atividades realizadas pelos indivíduos na internet e das habilidades necessárias para tanto.  

Nessas discussões uma série de categorias socioeconômicas são destacadas, 

como classe, raça, idade, gênero, território, dentre outras, e de um modo geral, essas 

categorias vinculam-se às mesmas tendências de desigualdade social tradicionais, encontradas 

fora da internet.  

Bem por isso, é notável como essas categorias socioeconômicas se entrelaçam 

umas às outras, e como certas teorias, como a teoria dos capitais de Bourdieu, ou o campo de 

 
3 Apenas a título exemplificativo, tem-se: ALMEIDA, L. B.; DE PAULA, L. G.; CARELLI, F. C.; OSÓRIO, T. 

L. G.; GENESTRA, M. O retrato da exclusão digital na sociedade brasileira. São Paulo: Journal of 

Information Systems and Technology Management, Online, Vol. 2, nº. 1, 2005. SORJ, B.; GUEDES, L.E. 

Exclusão digital: problemas conceituais, evidencias empíricas e políticas públicas. São Paulo: Novos 

Estudos, CEBRAP, nº. 72, julho de 2005. NERI, Marcelo Côrtes. Mapa da Exclusão Digital. Rio de Janeiro: 

FGV Social, abril de 2003.  
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estudos sobre interseccionalidade, são naturalmente suscitados nas discussões que se faz sobre 

o tema.   

A partir desse cenário, o presente artigo busca, primeiro, trazer alguns dos 

dados e reflexões que apontam para a desigualdade através da internet, e depois, propor a 

perspectiva interseccional em direitos humanos como uma moldura adequada à compreensão 

desse fenômeno. Para tanto, o trabalho é dividia em três partes.  

Na primeira parte, são apresentados os números que apontam para a 

reprodução e aprofundamento das desigualdades na internet, o que se faz com base em 

relatórios e publicações nacionais e internacionais. Na segunda parte, são apresentadas 

algumas das publicações de pesquisadoras que se dispuseram a fornecer interpretações e 

reflexões sobre os dados disponíveis sobre o tema. Já na terceira parte, é feita a revisão de 

textos de autoras do campo da interseccionalidade, as quais propõem uma estrutura para 

entender o entrelaçamento das categorias socioeconômicas nas relações de poder. Por fim, na 

conclusão, busca-se discutir a aplicação dos estudos interseccionais sobre os dados e reflexões 

apresentados nos dois tópicos anteriores.  

De um modo geral, o conteúdo aqui desenvolvido não vem no sentido de 

apresentar uma sistematização do tema “digital divides”, muito menos pretende exauri-lo por 

meio de revisão bibliográfica. Tão somente, os esforços aqui empreendidos são de ilustrar os 

contornos do campo, de maneira exemplificativa; assim como de sugerir uma perspectiva que 

é utilizada, porém não explicitada no campo sobre “digital divides”, que é a da perspectiva 

interseccional em direitos humanos.  

 

 

2. OS NÚMEROS  

O relatório “Digital divides” publicado pelo Banco Mundial mostra que em 

2014 apenas 31 por cento da população dos países em desenvolvimento tinha acesso à 

internet, enquanto este número era de 80 por cento nos países ricos. O estudo também revela 

que somente algo em torno de 15% da população mundial podia adquirir internet banda-larga, 

ou seja, menos de um sexto das pessoas no mundo teria acesso à conexão de internet de alta 

velocidade em seus domicílios.  

Essa segregação digital, conforme o próprio relatório define (2016, p. 06), 

também existe dentro dos países: ao redor do mundo, aproximadamente 71 por cento do 
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grupo das famílias de renda mais baixa4 de cada país não tem acesso à internet, e, o que é 

mais preocupante, segundo o estudo, essa separação vem se acentuando entre as famílias ricas 

e pobres e também entre as populações urbanas e rurais.  

O estudo também mostra que essas diferenças não se limitam à renda. Por 

exemplo, no continente africano as mulheres são menos propensas que os homens à usar ou 

possuir tecnologias digitais, o que também acontece no Brasil, conforme há de se mostrar 

adiante. Segundo Silva, Ziviani e Ghezzi (2019, p. 31), o “menor “interesse” (aspas nossas) 

das mulheres pode estar relacionado ao papel a elas atribuído no cuidado da casa e dos filhos, 

“que por vezes acaba por configurar dupla jornada de trabalho”.  

Essas diferenças também aparecem quando se faz recortes raciais. Neris e 

Valente (2017, p. 21 e 22), por exemplo, mencionam a pesquisa norte americana “Digital 

Denied: The Impacto of Systemic Racial Discrimination on Home-Internet Adoption” 

publicada em 2016, e que aponta “para a desigualdade de acesso entre grupos raciais nos 

Estados Unidos: 81% dos brancos têm acesso à internet em casa, em comparação com 70% 

dos hispânicos e 68% dos negros”. As autoras ressaltam que, segundo a publicação, “as 

diferenças no acesso persistem mesmo depois de explicadas as diferenças de renda e uma 

série de outros fatores demográficos”. Isso porque “há uma divisão entre as pessoas que estão 

nas mesmas faixas de renda, mas em diferentes grupos raciais ou étnicos”.   

Ainda nesse sentido, Silva et al  (op. cit., p. 37), ao analisarem os dados da 

pesquisa TIC Domicílios 2017 referentes à cor ou raça das pessoas que usaram a internet para 

compartilhar conteúdo concluem que “essas estatísticas reproduzem as mesmas desvantagens 

de outros indicadores socioeconômicos das populações negra e indígena”. Segundo elas, “ 

ainda que sob igualdade de condições, a população branca permanece com maior acesso à 

internet”.  

No Brasil, a pesquisa TIC Domicílios é a fonte mais importante sobre o acesso 

e o uso da internet no país. Realizada anualmente desde 2005, a pesquisa tem o objetivo de 

mapear o acesso à infraestrutura TIC (tecnologia da informação e comunicação) nos 

domicílios urbanos e rurais brasileiros e as formas de uso destas tecnologias por indivíduos de 

10 anos de idade ou mais. Dentre as áreas de investigação da pesquisa, ressalta-se aqui: uso 

do computador; uso da internet; governo eletrônico; comércio eletrônico; habilidades na 

internet; e uso do celular5.  

 
4 “households in the bottom 40 percent of their countries’ income distribution…” (p. 7)  
5 TIC Domicílios. Disponível em: << https://www.cetic.br/pesquisa/domicilios/ >>. Acesso em 19 de setembro 

de 2019.  

https://www.cetic.br/pesquisa/domicilios/
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O relatório da última edição da pesquisa (2018) mostra a evolução do acesso à 

internet nos domicílios brasileiros entre os anos de 2008 e 2018. De lá para cá, o país chegou 

a um patamar em que quase 70 por cento dos domicílios têm acesso à internet. Sendo que nos 

últimos três anos, parte significativa do aumento advém do acesso que as classes C, e 

principalmente D e E passaram a ter (gráfico 1 e gráfico 2). Já quando se compara a evolução 

do acesso à internet entre as áreas urbanas e rurais, percebe-se que ao longo dos últimos 10 

anos o acesso dos domicílios urbanos cresceu dez pontos percentuais a mais que o dos 

domicílios rurais. Ainda assim, quando se olha para os anos entre 2015 e 2018, vê-se que 

foram as áreas rurais que tiveram maior taxa de crescimento no acesso à internet (oito pontos 

percentuais a mais, conforme mostra o gráfico 3).  

Outra questão, relevante para a compreensão desse cenário, diz respeito aos 

dispositivos usados para acessar a internet. Em 2014, 56% dos usuários usavam tanto o 

computador quanto o celular para acessar a internet e 20% usavam apenas o telefone celular. 

Já em 2018, o percentual de usuários que utilizam ambos os dispositivos caiu para 40%, 

enquanto o percentual de indivíduos que usam apenas o telefone celular subiu para 56%. Ou 

seja, atualmente no país mais da metade dos usuários acessam a internet exclusivamente por 

meio dos aparelhos celulares. Esse dado é relevante quando se tem em vista que certas 

atividades são mais adequadas à certos dispositivos que a outros. Por exemplo, pode ser 

praticamente inviável fazer uma pesquisa rica em conteúdo na internet a partir de um aparelho 

celular (Van Deursen e Helsper, 2018, p. 2346). 

 Em relação às atividades realizadas na internet, o relatório trata de 

atividades pertinentes à i. comunicação; ii. interação com autoridades públicas; iii. 

multimídia; iv. educação e trabalho; e v. download, criação e compartilhamento de conteúdo. 

Dentre as categorias que o relatório apresenta no primeiro indicador, destacam-se o “envio de 

mensagens” e o “uso de redes sociais”, realizadas, respectivamente, por 92% e 75% dos 

usuários. Já no indicador referente à “educação e trabalho”, as categorias com os maiores 

índices são a “realização de atividades ou pesquisas escolares” (42%) e o “estudo na internet 

por conta própria” (38%)6.   

 Esses indicadores e categorias ficam mais interessantes quando se olha 

para os recortes de área, região, sexo, grau de instrução, e classe social, também apresentados 

pelo relatório. Por exemplo, dentro do indicador “iii. multimídia”, as maiores taxas de 

 
6 Dados obtidos em: << 

http://data.cetic.br/cetic/explore?idPesquisa=TIC_DOM&idUnidadeAnalise=Usuarios&ano=2018 >>. Acesso 

em 21 de outubro de 2019 

http://data.cetic.br/cetic/explore?idPesquisa=TIC_DOM&idUnidadeAnalise=Usuarios&ano=2018
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indivíduos que leram “jornais, revistas ou notícias on-line” refere-se à pessoas de área urbana, 

da região Sul do país, do sexo masculino, com ensino superior, idade entre 25 e 34 anos, e 

pertencentes à classe A7. Por sua vez, dentro do indicador “educação e trabalho”, a maioria 

das pessoas que “estudaram na internet por conta própria” são de áreas urbanas, da região 

Norte, do sexo masculino, com ensino superior, idade entre 16 e 24 anos, e também 

pertencentes à classe A8.  

  

 

Gráfico. 1: porcentagem de domicílios brasileiros com acesso à internet entre os anos de 2008 e 2018. Fonte: 

TIC Domicílios 2018 - apresentação dos principais resultados para a imprensa9.  

 

 

Gráfico 2: porcentagem de domicílios brasileiros com acesso à internet por classe social no intervalo entre os 

anos de 2015 e 2018. Fonte: TIC Domicílios 2018 - apresentação dos principais resultados para a imprensa10.  

 

 
7 Dados obtidos em: << https://www.cetic.br/tics/domicilios/2018/individuos/C7/ >>. Acesso sem 21 de outubro 

de 2019.  
8 Dados obtidos em: << https://www.cetic.br/tics/domicilios/2018/individuos/C8/ >>. Acesso em 21 de outubro 

de 2019.  
9 Disponível em: << https://www.cetic.br/pesquisa/domicilios/analises >>. Acesso em 19 de setembro de 2019.  
10 Ibidem.  

https://www.cetic.br/tics/domicilios/2018/individuos/C7/
https://www.cetic.br/tics/domicilios/2018/individuos/C8/
https://www.cetic.br/pesquisa/domicilios/analises
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Gráfico 3: porcentagem de domícilios urbanos (azul) e rurais (laranja) com acesso à internet no intervalo entre os 

anos de 2008 e 2018.  

 

 

Gráfico 4: Evolução do acesso à internet por dispositivo entre os anos de 2014 e 2018.  

 

 

3. AS REFLEXÕES  

Araújo e Reinhard (2018, p. 29) mostram que “o interesse sobre as 

características e implicações do fenômeno da exclusão digital” (digital divide) começaram a 

partir da segunda metade da década de 1990, e que inicialmente esses estudos “eram restritos 

à dimensão do acesso material às tecnologias da informação e comunicação (TIC)” (Nemer, 

2015; Dewan e Riggins, 2005 apud Araújo e Reinhard, op. cit.).  

Essas investigações partiam da premissa de que a universalização do acesso às 

TIC teria fornecido aos indivíduos “condições iguais de superar as barreiras digitais e, 

consequentemente, alcançar os benefícios relacionados ao uso dos artefatos tecnológicos” 

(Brandtzaeg, Heim e Karahasanovic, 2011; Mota, 2016 apud Araújo e Reinhard, Ibidem).  

Porém, com a expansão do uso da internet verificou-se que “a simples 

superação da barreira do acesso às TIC não era suficiente para acabar com esse tipo de 

exclusão”. (Van Dijk e Hacker, 2003; Van Dijk, 2005 apud Araújo e Reinhard, op. cit., p.29). 

Foi assim que “as investigações desse campo buscaram explorar outras dimensões” do 
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fenômeno, passando a contemplar questões relacionadas às competências e habilidades 

digitais no uso das TIC, seja quanto ao comportamento, às atitudes ou à motivação do usuário 

que utiliza o artefato tecnológico. (Hargittai, 2002; Dewan e Riggins, 2005 apud Araújo e 

Reinhard, Ibidem). 

Nesse mesmo sentido, Van Deursen e Helsper (2018, op. cit.) lembram que a 

conceitualização original de “digital divide” focava apenas no binômio “acesso à 

internet”/”não acesso à internet” e essas discrepâncias eram atribuídas às diferenças de capital 

econômico existentes entre os indivíduos. Trata-se do que se convencionou chamar de “first-

level digital divide”. O entendimento era de que “ou você tinha os recursos para se conectar à 

internet ou você não os tinha”11.  

Por sua vez, a mudança de foco nas pesquisas sobre exclusão digital, do acesso 

físico para outras áreas de exclusão digital, como habilidades e engajamento, passou a ser 

conhecida como “second-level digital divide” (Ibidem). Esse novo foco veio acompanhado de 

certo pessimismo quanto aos potenciais democratizantes e emancipatórios do acesso à 

internet.   

Na publicação “As tecnologias digitais e seus usos” (2019, p. 7) Silva, Ziviani 

e Ghezzi afirmam a “necessidade de se relativizarem os discursos majoritários que enfatizam 

o caráter supostamente democratizante” da internet, uma vez que este meio “produz e 

reproduz hierarquias, exclusões e desigualdades sociais”. Segundo as autoras, “a crença de 

que a internet é positiva, igualitária e democrática, devido ao acesso gratuito à informação”, 

ignora alguns dos elementos considerados “essenciais para o debate sobre os seus usos”.  

As autoras lembram que o mesmo otimismo quanto aos potenciais 

transformadores da tecnologia “também estava presente na criação de quase todas as mídias 

modernas”, como o jornal, o livro e o cordel. Ocorre que, na verdade, com a internet, o que se 

tem são os mesmos dilemas do passado, como “homogeneização cultural, empobrecimento da 

mensagem, padronização de conteúdos, mercadorização, alienação e desigualdade de acesso” 

(Ibidem, p. 9).  

Por conta disso, elas enfatizam que “as tecnologias não determinam”, mas 

antes são “construídas e seus usos são definidos pelos contextos”. Ou seja, a internet  

 

“não é uma variável externa às relações culturais, mas é 

ela mesma uma instituição que configura alternativas, tem 

 
11 Apud (Mehra et al., 2004; Newhagen and Bucy, 2005; Riggins and Dewan, 2005; Van Dijk, 2005). 
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efeitos na produção e reprodução de grupos e impacta as 

transformações sociais”. (Ibidem).   

 

As autoras mencionam que geralmente “as práticas ou consumos de conteúdos 

digitais se associam com categorizações socioeconômicas”, etárias (gerações), de lugar de 

moradia, escolarização, dentre outras. Nesse sentido, apontam que uma dimensão importante, 

que impacta de forma relevante as práticas digitais, refere-se ao “desenho e a força das 

políticas públicas que permitem a construção de acesso às tecnologias de maneira mais ou 

menos universal” (Ibidem, p.10).  

Isso porque, segundo elas, pesquisas mostram que “a fruição cultural está 

diretamente relacionada às categorias socioeconômicas” (como escolaridade, renda, hábitos 

culturais familiares etc.), “assim como ao acesso físico propriamente” (existência de 

equipamentos culturais na cidade, por exemplo). E essas questões se reproduzem no consumo 

cultural realizado através da internet. Ou seja, no mundo digital, os padrões de fruição e de 

práticas ligadas às artes e à cultura são homólogos, em certa medida, aos consumos e às 

práticas culturais fora desse ambiente (Ibidem, p. 24). 

Embora a internet possa ser usada para vários fins - comerciais, políticos, 

culturais, de entretenimento e sociabilidade, dentre outros – em muitas das vezes seu uso 

limita-se às questões comerciais ou de entretenimento e sociabilidade. Segundo as autoras, 

isso se deve à “falta de letramento, aptidão e conhecimento do usuário a respeito do grau 

máximo de aproveitamento das possibilidades que a rede oferece”12 (Ibidem, p. 35).  

Para mensurar os diferentes usos que os indivíduos fazem da internet, as 

autoras apresentam o conceito de “atividades de acumulatividade”, que se refere à ação de 

realizar várias práticas na internet, como escutar música, assistir vídeos, baixar filmes, ler 

jornais e livros, dentre outras. Nesse sentido, “quanto maior o grau de acumulatividade do 

usuário, maior é a sua destreza no uso da internet e das TICs”. (Ibidem, p. 39).  

E com base nos dados da pesquisa TIC domicílios 2017, as autoras afirmam 

que o maior grau de acumulatividade está concentrado entre os indivíduos que estão na 

 
12 Nesse sentido: “Ser letrado digitalmente significa dominar não apenas as ferramentas mas também 

determinadas habilidades e competências necessárias à compreensão do mundo digital. Tais habilidades e 

competências referem-se às práticas letradas e à capacidade do usuário de atribuir sentido aos ícones e símbolos 

vistos na tela, tanto em práticas de leitura quanto de escrita, assim como de compreender imagens, sons, 

disposição e escolha das informações por meio dos hipertextos. A questão do hipertexto no ambiente digital traz 

uma complexidade ainda maior à prática letrada, o que faz com que o acesso à internet esteja associado não 

apenas ao equipamento e ao serviço, mas sobretudo à destreza no seu uso, englobando questões como educação e 

letramento digital”. (Ibidem, p. 35).  
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população economicamente ativa (PEA) ou trabalhando, que possuem maior escolaridade, e 

são jovens e homens. Por sua vez, “o menor grau de acumulatividade está entre os usuários 

que são analfabetos, mulheres ou indígenas”. Ou seja, “minorias e grupos sociais 

preeminentes nos processos de exclusão e privação de oportunidade em diferentes âmbitos da 

sociedade” (Ibidem, p. 39 – 40).  

A partir dos dados analisados, as autoras concluem que a falta de acesso à 

internet repete as mesmas adversidades e exclusões já verificadas na sociedade brasileira 

quanto aos analfabetos, menos escolarizados, negros, indígenas e desempregados. Segundo 

elas: se a internet “não produz diretamente a exclusão, certamente a reproduz” (p. 46).  

Análise mais intrincada, porém, feita num contexto muito diferente, é trazida 

por Van Deursen e Helsper (2018, op. cit.), em artigo no qual analisam os usos da internet e 

seus respectivos efeitos nos resultados econômicos, culturais, sociais e pessoais alcançados 

pelos usuários, tomando por base a população dos Países Baixos, em que a a taxa de usuários 

da internet é de 95%.  

Os autores lembram que o foco sobre as desigualdades nos diferentes tipos de 

uso da internet levou a uma série de classificações, as quais, em regra, partem do pressuposto 

de que alguns usos da internet são mais benéficos ou vantajosos aos usuários do que outros 

porque oferecem a eles mais chances e recursos de avançar em suas carreiras, trabalho, 

educação, e posição social, mais do que outros usos que são majoritariamente “consumíveis” 

ou recreativos.  

No sentido de desafiar esse pressuposto, os autores partem do argumento de 

Helsper (apud 2012) segundo o qual os resultados nos domínios econômico, cultural, social e 

pessoal se interrelacionam. Eles observam que o modelo proposto por Helsper não coloca o 

foco em categoriais sociais estruturais, mas sim nos recursos que as pessoas têm acesso em 

suas vidas cotidianas. Ao invés de olhar para a estrutura social do campo no qual os recursos 

são usados, o modelo assume o indivíduo como o locus dos capitais e como locus constituído 

em diferentes (às vezes sobrepostos) campos. Nesse sentido  

 

“um modelo mais fluído de identidade é adotado, e os 

elementos psicológicos e de personalidade são 

incorporados junto mas permanecem conceitualmente 

separados das categorias socio-demográficas e sociais”. 

(p. 2337).  
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A partir dessa perspectiva, eles afirmam não estar claro como os domínios se 

interrelacionam nas sociedades digitais e quais são as consequências dos usos econômicos, 

culturais, sociais e pessoais da internet para resultados econômicos, culturais, sociais e 

pessoais (Ibidem). Eles acrescentam que a teoria dos capitais de Bourdieu aponta que certos 

capitais podem facilitar a aquisição de outros; assim, os autores esperam que os usos da 

internet em um domínio poderiam também levar a resultados em outro domínio; e nesse 

sentido, propõem dois conjuntos de hipóteses que hão de guiar o estudo.  

A primeira hipótese (H1) considera que um tipo de uso da internet possibilita 

benefícios colaterais em outros domínios. Assim, por exemplo, o uso social da internet levaria 

também a resultados positivos no campo econômico e cultural (Ibidem, p. 5). Essa hipótese 

usa a teoria dos capitais de Bourdieu para aplicá-lo ao raciocínio de que os usos da internet 

em um domínio podem também levar a resultados positivos em outro domínio.  

Por sua vez, o segundo conjunto de hipóteses considera que (H2a) as categorias 

baseadas nas desigualdades de capital tradicionais (como gênero, educação, renda, emprego, 

capacidade, e experiência na internet) relacionam-se negativamente ao alcance de resultados 

positivos na internet; mas também considera que (H2b) ao levar em consideração as 

habilidades e usos dos indivíduos na internet, as influências de capitais tradicionais se tornam 

menores em termos de resultados alcançados. (p. 2338).  

Para testar essas hipóteses, os autores conduziram um survey online nos Países 

Baixos através de uma organização profissional de pesquisa de mercado que dispunha de uma 

amostra de 108.000 indivíduos, dos quais 1.101 responderam aos questionários. A partir 

desses dados, os autores fizeram uma análise de regressão linear para testar a hipótese 1 (H1), 

e uma análise de regressão hierárquica para testar as hipóteses 2 (H2a e H2b). 

Através desse método, constataram que todos os usos da internet se relacionam 

a resultados positivos em outros domínios, especialmente quanto ao uso pessoal da internet, 

que têm forte relação com resultados positivos sociais e culturais. Sendo assim, a hipótese 1 

ficou comprovada (Ibidem, p. 2341). 

A hipótese 2a também ficou comprovada, destacando-se dentre os resultados 

encontrado os de que: homens têm mais chance de alcançar resultados econômicos e sociais 

através da internet em comparação às mulheres; a idade é negativamente relacionada ao 

alcance de todos os resultados (domínios); a educação implica no alcance de resultados 

econômicos e sociais; a renda é positivamente relacionada ao alcance de todos os resultados.  
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Por sua vez, a hipótese 2b ficou parcialmente comprovada. Isso porque a 

“experiência na internet” foi positivamente relacionada ao alcance de resultados econômicos, 

mas negativamente relacionada ao alcance de resultados culturais.  

Assim, segundo os autores, os resultados da pesquisa sugerem que (i) o que as 

pessoas fazem online e as habilidades que elas têm são mais importantes do que quem elas 

são, no que se refere às desigualdades dos resultados de uso da internet; (ii) o uso da internet 

em um domínio em particular pode levar à resultados em outro domínio13.  

Os autores também afirmam que os resultados sugerem que o capital digital 

econômico é menos importante que outros tipos de capital em dar acesso às pessoas aos 

recursos da internet. Eles observam que este achado vai na contramão da teoria  do capital de 

Bourdieu (op. cit. apud Bourdieu, 1986), que considera o capital econômico como o tipo de 

capital que mais facilmente dá acesso às pessoas a outros tipos de recursos. Por conta disso, 

os autores afirmam que as pesquisas sobre desigualdades digitais precisam adotar um viés 

semiológico ao invés de um viés “economicista” se quiserem explicar como o uso da internet 

pode levar à aquisição de diferentes capitais (Ibidem, 2344 – 2345).  

Segundo os autores, é desejável um deslocamento da ênfase mais funcional, 

prático-normativa dos tipos de engajamento na internet para outros tipos de uso mais 

populares. Nesse sentido, as atividades menos normativas que melhoram o uso geral da 

internet  deveriam ser parte de programas e políticas voltadas a aumentar o bem-estar geral e a 

participação nas sociedades digitais (Ibidem).    

O que os autores buscam ressaltar é a importância das “soft skills” na internet, 

como interpretar símbolos e compreender a lógica de certas funcionalidades digitais, por 

exemplo. Segundo eles, essas habilidades “triviais” seriam mais importantes para a obtenção 

de resultados positivos através da internet do que os usos tradicionalmente vantajosos, como a 

“realização de atividades escolares” ou o “estudo na internet por conta própria”14, por 

exemplo.  

E justamente por reconhecerem que há consideráveis desigualdades quanto a 

essas habilidades (skills) entre diferentes grupos sociodemográficos, os autores afirmam que 

no campo das políticas públicas  

 

 

 
13 Nesse sentido, os autores acrescentam “Especially interesting is that personal and social uses of the Internet 

have the most collateral benefits. These types of internet use are often assumed to be less capital enhancing.” 

(op. cit., p. 2344).  
14 Categorias apresentadas na pesquisa TIC Domicílios 2018. 
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“as intervenções deveriam olhar cuidadosamente para 

cada habilidade que falta aos indivíduos de diferentes 

contextos de vulnerabilidade e fornecer treinos 

específicos, de modo a conter a amplificação das 

desigualdades existentes”. (Ibidem, p. 2346).  

 

E por fim, os autores encerram apontando para a pretensão de universalidade 

que eles têm com esse estudo:  

 

“Nós podemos mesmo esperar que as relações entre 

habilidades, capitais, e resultados entre os usuários da 

internet sejam mais fortes em países com baixos níveis de 

penetração da internet visto que as desigualdades 

aparecem mais quando se está online do que no fato de se 

ter ou não acesso físico à internet”. (Ibidem).  

 

Esboçados os contornos do debate sobre internet e desigualdades, cabe então 

na próxima parte apresentar algumas das concepções sobre interseccionalidade, na intenção 

de ao final apontar como a perspectiva interseccional em direitos humanos é uma lente 

adequada a se enxergar as desigualdades na internet.  

 Aliás, como há de se notar ao longo do texto, várias das reflexões sobre 

“digital divides” já se valem de uma abordagem interseccional na forma em que posicionam 

os recortes de território, gênero, raça, dentre outras categorias socioeconômicas. Assim, parte 

dos esforços aqui empreendidos também visa explicitar a presença da perspectiva 

interseccional nos debates sobre internet e desigualdades, ainda que vários dos autores  do 

campo não se apropriem diretamente da nomenclatura “interseccionalidade”.  

 

 

4. A ABORDAGEM INTERSECCIONAL  

Van Deursen e Helsper (op. cit., p. 2235) apontam que “seria mais produtivo 

usar uma classificação que colocasse os diferentes tipos de uso da internet dentro dos 

domínios identificados pela literatura tradicional sobre exclusão social”.  
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Conforme apontado no tópico anterior, Helsper (2012), entretanto, desloca o 

olhar das estruturas sociais para focar especificamente no indivíduo. Em outras palavras, ele 

prioriza os recursos a que os indivíduos têm acesso em suas vidas cotidianas em detrimento 

das categorias sociais estruturais.  

Essa perspectiva é interessante porque aponta a possibilidade de se usar das 

categorias sociais estruturais para posicionar um debate em que essas categorias não sejam 

elas um fim em si mesmo. Ou seja, ainda que sejam dadas ênfases em marcadores como 

território, classe, raça, gênero e idade; o objetivo fim é guiar uma aproximação que nem 

sempre tem como foco as ditas “questões identitárias”.  

No campo da interseccionalidade vê-se a possibilidade de utilização das 

categorias socioeconômicas para explicitar as desigualdades sociais e relações de poder que se 

reproduzem e se aprofundam na internet.  

E no caso deste artigo, essa possibilidade será explorada a partir dos estudos de 

Ina Kerner, Kimberlé Crenshaw e Patricia Hill Collins. Desde logo se ressalta, entretanto, que 

a revisão dos textos dessas autoras não vem na intenção de exaurir as teorias que elas 

propõem, mas antes busca explorar os contornos do campo das interseccionalidades, 

atentando-se aos aspectos pertinentes à discussão sobre internet e desigualdades, objeto deste 

artigo.  

Nesse sentido, Cho, Crenshaw e McCall (2013) situam a interseccionalidade 

como um termo heurístico introduzido no final da década de 1980 para focar atenção nas 

dinâmicas de diferença e semelhança no contexto das lutas antidiscriminação e dos 

movimentos sociais. As autoras afirmam que a insistência da interseccionalidade em examinar 

as dinâmicas de diferença e semelhança têm tido um papel importante em facilitar as 

considerações de gênero, raça e outros eixos de poder em uma gama ampla de discussões 

políticas e disciplinas acadêmicas. 

Tendo as suas origens no feminismo negro, as produções no campo da 

interseccionalidade estiveram voltadas inicialmente às relações entre gênero e raça e seus 

reflexos nos sistemas de poder e reiteração das desigualdades.  

Por sua vez, a pesquisadora germânica Ina Kerner considera “as intersecções” 

como apenas uma das relações entra raça e sexo. A autora defende a existência de quatro 

modos de relações entre racismo e sexismo: o primeiro estabelece semelhanças entre eles; o 

segundo, diferenças; o terceiro, acomplamentos entre ambos; e o quarto, cruzamentos ou 

interssecções (2012). Segundo a autora:  
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“um modelo que abarque semelhanças, diferenças, 

ligações e intersecções tem efeitos muito mais benéficos 

para a compreensão das relações entre racismo e sexismo 

do que a tentativa de formular a relação em apenas uma 

dimensão e reduzi-la a um único termo como o da 

intersecionalidade ou da interdependência”. (p. 48).  

 

Sobre as semelhanças, aponta que tanto o racismo quanto o sexismo valem-se 

de mitos que levam à naturalização e à fixação de supostas características generalizantes ao 

grupo, como o mito da mulher como sendo naturalmente conciliadora e dócil, e o mito de que 

as sociedades africanas seriam desprovidas de história, por exemplo. (Ibidem, p. 49).  

Quanto às diferenças, menciona um aspecto referente aos padrões de 

estratificação e de segregação que são produzidos em contextos de racismos e sexismos. 

Segundo a autora  

 

“O gênero produz, por um lado, inclusão – a das 

mulheres na esfera da família e da vida doméstica – e, por 

outro, subordinação nas arenas do trabalho e da política. 

Em contrapartida, “raça” e etnia também produzem 

subordinação nas arenas do trabalho e da política, mas a 

exclusão aparece aqui como segundo momento, no nível 

do Estado e da nação”. (Ibidem, p. 51).  

 

No que se refere propriamente às intersecções entre racismo e sexismo, Kerner 

propõe a existência de três dimensões que se inter-relacionam e se apoiam mutuamente umas 

nas outras. Nesse sentido, a intersecção entre racismo e sexismo teria uma dimensão 

epistêmica,  relacionada a discursos e saberes, e símbolos e imagens; uma dimensão 

institucional, referente a arranjos institucionais que produzem formas estruturais de 

hierarquização e de discriminação; e uma dimensão pessoal, que diz respeito às atitudes, 

identidades e subjetividade de pessoas.  

A dimensão institucional refere-se a um complexo entrelaçamento entre 

diferentes estruturas institucionais. A título de exemplo, Kerner cita o entrelaçamento entre 
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condições de acesso e permanência no mercado de trabalho, estruturas familiares e a situação 

da política educacional. O efeito desse entrelaçamento resulta, por exemplo, no papel 

tradicional da mulher identificada pelo feminismo “branco”, ou seja, a existência como dona 

de casa e mãe, que nunca se constituiu de fato para as mulheres negras (Ibidem, p. 56), que no 

geral, tiveram de trabalhar para o sustento de seus lares.  

Kerner conclui que as intersecções entre racismo e sexismo não constituem um 

todo unitário, “mas têm significados distintos dependendo da dimensão específica”. Segundo 

ela, o que difere é “sobretudo a forma, a configuração das relações de intersecção”. Nesse 

sentido, intersecções entre racismo e sexismo significam:  

 

“primeiro, normas de gênero pluralizadas e normas que 

dizem respeito aos pertencentes de uma raça ou de um 

grupo definido etnicamente; segundo, cruzamentos 

institucionais com efeitos que diferenciam grupos sociais; 

e, em terceiro lugar, processos multifatoriais de formação 

de identidades”. (Ibidem, p. 58).  

 

Avançando no tema, Patrícia Hill Collins (2015, p. 3) afirma que atualmente há 

um consenso acerca dos contornos gerais do termo interseccionalidade. Segundo a autora, o 

termo se refere à percepção crítica de que “raça, classe, gênero, sexualidade, etnia, 

nacionalidade, capacidade, e idade” operam não como entidades unitárias, mutuamente 

exclusivas, mas como um fenômeno que se constrói reciprocamente e condiciona 

desigualdades sociais complexas.  

A autora sugere que por causa da atenção às relações de poder e desigualdades 

sociais, a interseccionalidade constitui um amplo projeto de conhecimento, que abriga um 

conjunto dinâmico de comunidades interpretativas, cada uma das quais com seus próprios 

entendimentos de interseccionalidade avançando em seus respectivos projetos de 

conhecimento.  

Dito de outro modo, a interseccionalidade pode ser definida como um amplo 

projeto de conhecimento cujas mudanças emergem e respondem às formações sociais de 

desigualdades sociais complexas; dentro desse guarda-chuva amplo, é vantajoso entender a 

interseccionalidade como uma constelação de projetos de conhecimento que mudam um em 
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relação ao outro de acordo com as mudanças no seio das comunidades interpretativas que os 

propagam15 (Ibidem, p. 5).  

Nesse sentido, Collins menciona três perspectivas interdependentes que 

caracterizam a interseccionalidade como um amplo projeto de conhecimento, sendo elas: a 

interseccionalidade como um campo de estudo,  ou seja, suas histórias, temas, limites, debates 

e direção; interseccionalidade como uma estratégia analítica, ou seja, como a estrutura da 

interseccionalidade fornece novos ângulos sobre instituições sociais, práticas, problemas 

sociais, e outros fenômenos sociais associados à desigualdade social; e a interseccionalidade 

como praxis crítica, ou seja, como os atores usam a interseccionalidade para projetos de 

justiça social.  

Sobre a interseccionalidade enquanto estratégia analítica, Collins afirma que as 

diferentes abordagens nesse sentido se diferenciam quanto ao grau de ênfase que colocam em 

pressupostos como os de que:  

 

“- Raça, classe, gênero, sexualidade, idade, capacidade, 

nacionalidade, etnia e outras categorias similares de 

análise são melhor entendidas em termos relacionais do 

que isoladas umas das outras;  

- Estas categorias que se constróem mutuamente 

sustentam e modelam sistemas de poder interseccionais;  

- Esses sistemas de poder interseccionais catalizam 

formações sociais de desigualdades sociais complexas, as 

quais são organizadas através das realidades materiais 

desiguais e das experiências sociais distintivas das 

pessoas que vivem nelas;  

- Porque as formações sociais de desigualdades sociais 

complexas são historicamente contingentes e 

culturalmente específicas, realidades materiais desiguais 

 
15 Ao nosso ver, essa proposta vai de encontro ao que Cho, Crenshaw e McCall (2013, p. 804) chamam de 

interseccionalidade colaborativa. Segundo as autoras: “It is important to consider the intersectional project a 

communal one, one undertaken not in academic silos but in conjunction with fellow travelers with shared 

insights, approaches, and commitments, guiding critique and collaboration for communal gain (rather than 

purely self-gain), as suggested in the template for collaborative intersectionality discussed above”.  
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e experiências sociais variam através do tempo e 

espaço16;  

(...).” (Ibidem, p. 14).  

 

Por sua vez, a interseccionalidade enquanto praxis crítica refere-se ao 

engajamento político de grupos e indivíduos que desempenham ações com vistas a remediar 

desigualdades sociais complexas, e o fazem através de uma abordagem interseccional, ainda 

que não se apropriem dessa “nomenclatura”17. Nesse sentido, a autora menciona professores, 

ativistas políticos, líderes comunitários, estudantes universitários, enfermeiras, dentre outros 

agentes que têm uma relação próxima e pessoal com a violência, falta de moradia, fome, 

analfabetismo, pobreza, abuso sexual, e outros fenômenos semelhantes; e que para lidar com 

essas questões têm de se atentar às categorias de análise como raça, classe, gênero e 

sexualidade, ainda que a relação entre estas categorias não seja feita de modo todo consciente.  

Semelhante às três perspectivas interdependentes defendidas por Collins; Cho, 

Crenshaw e McCall (2013) entendem a interseccionalidade como um campo de estudos que a 

grosso modo representa três conjuntos de engajamento: o primeiro consiste nas aplicações de 

uma estrutura interseccional ou investigações das dinâmicas interseccionais; o segundo refere-

se aos debates discursivos sobre o escopo e conteúdo da interseccionalidade enquanto 

paradigma teórico e metodológico, e o terceiro consiste nas intervenções políticas através da 

lente interseccional.   

Para além dessas perspectivas, as autoras propõem que a interseccionalidade 

seja estruturada como uma “sensibilidade analítica”. Isso porque, se a interseccionalidade é 

uma disposição analítica, uma forma de pensar e conduzir análises, então o que faz de uma 

análise interseccional não é o uso do termo “interseccionalidade”, nem o fato de estar situada 

numa genealogia familiar, ou de remeter à citações próprias da literatura. Antes disso, o que 

faz de uma análise interseccional – seja qual for o termo e iteração empregados, ou do campo 

e da disciplina de estudos – é a adoção de uma forma interseccional de pensar o problema das 

semelhanças e diferenças e suas relações com o poder. (Ibidem).   

 
16 Esse pressuposto também é encontrado em Cho, Crenshaw e McCall (2013). Inclusive, as autoras o utilizam 

como fundamento para o foco da interseccionalidade nas relações de poder em detrimento do foco  nas 

categorias e identidades. Nesse sentido: “It does mean that debates in intersectional studies will circulate less 

around categories and identities and more around how those categories and identities (and their specific 

content) are contingent on the particular dynamics under study or of political interest.” (p. 807).  
17 Nesse sentido: “Once I became more mindful of how practitioners were using intersectionality, even when, as 

in this case, it was not called intersectionality, I encountered different patterns of articulation between 

understandings of intersectionality”. (p. 15).  
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Segundo as autoras, a “interseccionalidade é intrinsecamente ligada a uma 

análise das relações de poder”, ainda que se possa atribuir à interseccionalidade uma suposta 

ênfase nas categorias de identidade em detrimento das relações de poder (p. 797). Crenshaw 

et al apontam para um entendimento em que a interseccionalidade não seja exclusivamente ou 

primariamente preocupada com as categorias, identidades e subjetividades, mas que enfatize 

as desigualdades políticas e estruturais. 

Para ilustrar esta proposta, as autoras mencionam o papel que o estupro das 

mulheres bósnias teve na fundamentação da acusação de crimes de guerra contra a 

comunidade bósnia como um todo, e afirmam ser este um exemplo de como danos 

supostamente particulares às mulheres (categoria/identidade) são na verdade danos à 

comunidade ampla de um país (desigualdade política/estrutural). (Ibidem, p. 801 apud 

MacKinnon, 2013). 

E ainda nesse sentido, afirmam que   

 

“A interseccionalidade não deve ser interpretada apenas 

e nem primariamente através de sua presença retórica nas 

várias configurações institucionais e dircursivas, mas sim 

através de sua articulação substantiva no esforço de 

entender e intervir contra a reprodução social do poder”. 

(p. 806).  

 

 

5. CONCLUSÃO  

O objetivo desse trabalho foi trazer alguns dos dados e reflexões que apontam 

para a reprodução e o aprofundamento das desigualdades a partir da internet. Em especial, 

buscou-se sinalizar o que a literatura compreende por desigualdades digitais de primeira e 

segunda geração (first-level and second-level digital divides), e os limites e desafios 

enxergados quanto à superação dessas desigualdades.  

A partir desse panorama, buscou-se sugerir como a perspectiva interseccional 

em direitos humanos fornece uma moldura teórica adequada para se enxergar as 

desigualdades socioeconômicas quanto ao acesso e o uso da internet.   

 De fato, o que se percebe é que os raciocínios das três autoras estudadas têm 

uma série de pontos de convergência, e inclusive utilizam de classificações em comum. 
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Ademais, é evidente como essas perspectivas estão implicitamente presentes nas reflexões 

sobre desigualdades na internet. As autoras mesmo sugerem que não é necessário usar a 

nomenclatura “interseccional” para que uma análise seja verdadeiramente interseccional.  

E como Cho, Crenshaw e McCall (op. cit.) apontam, foi a atenção sobre as 

dinâmicas de semelhança e diferença no contexto das lutas antirracista e feminista que deu 

origem a interseccionalidade enquanto instrumento heurístico. Nesse mesmo sentido, é 

pertinente observar como os recortes de território, classe social, escolaridade, gênero, raça, 

dentre outros, podem ser analisados “na chave semelhança versus diferença” no contexto das 

desigualdades digitais.  

Por exemplo, que fatores comuns estão na raiz do baixo grau de 

acumulatividade da população não branca e da população idosa? E quais diferenças podem ser 

observadas quanto ao grau de acumulatividade destas duas populações?  

 De acordo com a perspectiva de Kerner (op. cit.), as semelhanças e diferenças, 

por si só, já seriam dois dos modos de relação entre racismo e sexismo. Sendo os 

“acoplamentos” e as “intersecções” as outras duas categorias apresentadas pela autora. 

Caberia esmiuçar, inclusive, como esses modos de relação poderiam ser estendidos a outras 

categorias socioeconômicas, que não apenas gênero e raça.  

E é justamente essa generalização para outros marcadores, como classe, 

capacidade e idade, como um fenômeno que condiciona desigualdades sociais complexas, que 

marca o atual consenso sobre os contornos gerais do termo interseccionalidade (Collins, op. 

cit.).  

Ainda nesse sentido, é interessante observar como as três autoras apresentam 

dimensões comuns do campo da interseccionalidade.  

A “estratégia analítica” apresentada por Collins (op. cit), embora seja parte de 

um esforço interseccional deliberado, é bastante próxima do que Cho, Crenshaw e McCall 

(op. cit) entendem por “sensibilidade analítica”. Talvez o que diferencie uma classificação da 

outra seja a adoção consciente dos pressupostos elencados por Collins18 (op. cit); ao invés da 

 
18 Para relembrar de alguns deles:  

“- Raça, classe, gênero, sexualidade, idade, capacidade, nacionalidade, etnia e outras categorias similares de 

análise são melhor entendidas em termos relacionais do que isoladas umas das outras;  

- Estas categorias que se constróem mutuamente sustentam e modelam sistemas de poder interseccionais;  

- Esses sistemas de poder interseccionais catalizam formações sociais de desigualdades sociais complexas, as 

quais são organizadas através das realidades materiais desiguais e das experiências sociais distintivas das pessoas 

que vivem nelas;  

- Porque as formações sociais de desigualdades sociais complexas são historicamente contingentes e 

culturalmente específicas, realidades materiais desiguais e experiências sociais variam através do tempo e espaço 

(...)” 
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mera atenção aos problemas das semelhanças e diferenças e suas relações com o poder, 

apontados por Crenshaw et al.  

E de fato, as reflexões sobre desigualdades digitais parecem naturalmente 

possuir uma “sensibilidade analítica”, mas a transformação desta sensibilidade numa 

“estratégia” demandaria um olhar mais consciente para pressupostos como aqueles apontados 

por Collins.  

A formulação de uma “estratégia interseccional” no campo das desigualdades 

digitais pode inclusive ser um primeiro passo rumo à “praxis crítica”, na acepção de Collins, 

ou à “intervenção política através da lente interseccional”, na acepção de Crenshaw et al.  

Sem adentrar no campo da análise de políticas públicas, parece certo que as 

políticas de enfrentamento à exclusão digital deverão guiar-se pelas particularidades de 

território, classe social, idade, gênero, dentre outras categorias socioeconômicas; de tal modo 

que nos parece pouco efetiva uma política que se destine à combater as desigualdes digitais 

(principalmente as de segunda ordem) a partir de uma estratégia universal.  

Na proposta de Helsper (op. cit), as intervenções políticas deveriam olhar 

cuidadosamente para cada habilidade que falta aos indivíduos de diferentes contextos de 

vulnerabilidade e fornecer treinos específicos nesse sentido. Ainda que se discorde da ênfase 

que o autor coloca nas habilidades (skills) dos usuários em detrimento dos capitais 

tradicionais, o exame detalhado dos diferentes contextos de vulnerabilidade parece ser um 

pressuposto consensual para os esforços de intervenção.  

Uma possível agenda para pesquisas futuras talvez seja a revisão da literatura 

sobre interseccionalidade no campo das políticas públicas, de modo a entender como essas 

experiências aproximam-se e/ou são adequadas aos esforços já empreendidos de combate à 

exclusão digital.  
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RESUMO:  

O traço mais marcante do Município é a autonomia política, com direito a orientação política 

diversa e até mesmo divergente da orientação política hegemônica regional ou nacional. 

Mas esse ente com identidade política pode, e muitas vezes deve, se unir a outros, de mesma 

natureza ou de outras esferas federativas, para a consecução de competências comuns ou, 

mesmo, para que matérias de competência estritamente municipal sejam tratadas de forma 

adequada. 

Destarte, o tema deste artigo é o quadro jurídico-institucional desse desafio do atuar conjunto 

das autonomias locais. 

PALAVRAS-CHAVE: Município. Autonomia Municipal. Federação. Regionalização 

compulsória e voluntária.  

 

ABSTRACT: 

The most striking feature of the Municipality is its political autonomy, with the right to a 

different and even divergent political orientation from the regional or national hegemonic one. 

But this entity with political identity can, and often must, join with others, of the same nature 

or from other federal spheres, to achieve common competences or, even, for matters of strictly 

municipal competence to be dealt with in an appropriate manner. 

Thus, the theme of this article is the legal-institutional framework of this challenge of acting 

together of the local autonomies. 

 
1 Advogado. Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo – USP (1990) e mestre em ciências jurídico-

políticas pela Universidade de Coimbra (2002). Foi consultor do Governo Federal na elaboração da Lei de 

Consórcios Públicos, da Lei Nacional de Saneamento Básico e da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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I. INTRODUÇÃO: O MUNICÍPIO SÃO AS PESSOAS 

 

“São os homens que fazem uma cidade, e não as muralhas 

ou as naus vazias de homens” 

TUCÍDIDES, História da Guerra do Peloponeso2  

 

Equívoco comum é confundir o Município ou com um território, ou com uma 

concepção jurídica abstrata. O exemplo dos antigos gregos é efusivo para demonstrar que o 

essencial, no Município, são os cidadãos, as pessoas. Como lembra José Ribeiro FERREIRA, 

“a pólis era o concreto dos cidadãos, todos, e não o Estado como entidade jurídica abstrata”3, 

pelo que “o aglomerado urbano e o território apareciam apenas como o local em que os 

homens construíram uma comunidade de hábitos, normas e crenças. Daí admitir-se que a pólis 

seja transferível para outro sítio”.4 

O traço mais marcante do Município é a autonomia política, que, como ensina 

Massimo Severo GIANNINI, reside “no fato de o órgão fundamental dos órgãos locais 

 
2 Livro Sétimo, nº 77 - tradução de Mário da Gama KURY, Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1987, 

p. 468. Acessível em http://funag.gov.br/biblioteca/download/0041-historia_da_guerra_do_peloponeso.pdf. 
3A Grécia Antiga, Lisboa: Edições 70, 2004, p. 14. 
4Id., ib., p. 15.  
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territoriais ser o povo em corpo eleitoral e de, consequentemente, tais entes derivarem a 

respectiva orientação político-administrativa não do Estado-nacional, mas da própria 

comunidade”.5 

No caso brasileiro, do corpo de eleitores do Município se originam o Prefeito 

Municipal e os Vereadores, todos escolhidos pelo mesmo corpo que, portanto, governa a si 

mesmo. Isso significa, também, que a orientação política do Município pode ser diferente, 

inclusive divergente, da orientação política hegemônica no nível regional ou nacional e, no 

que se referir aos assuntos que a Constituição Federal reconhece como de competência 

municipal, esta autonomia prevalece, do que se deriva que o Município possui o direito de 

pensar diferente.6 

Mas esse ente com identidade política pode, e muitas vezes deve, se unir a 

outros, de mesma natureza ou de outras esferas federativas, para a consecução de 

competências comuns ou, mesmo, para que matérias de competência estritamente municipal 

sejam tratadas de forma adequada. 

O tema deste artigo é, justamente, o quadro jurídico-institucional desse desafio 

do atuar conjunto das autonomias locais. 

 

A. PRIMEIRO EXCURSO: A LUTA PELA AUTONOMIA MUNICIPAL 

A autonomia municipal sempre foi uma característica brasileira, seja pela 

herança do Município português, sempre orgulhoso de sua autonomia; seja porque as 

populações dispersas no nosso território poucos contatos possuíam com os governos centrais 

ou regionais. Eis um dos motivos de Maria Hermínia Tavares de ALMEIDA e de Marta 

ARRETCHE falarem em descentralização pela ausência.7 

 
5 Autonomia pubblica. In Enciclopedia del diritto, vol. IV, Milão: Giuffrè, 1959, p. 364. 
6Sobre este tema, v. RIBEIRO, Wladimir Antonio. Autonomia municipal como princípio constitucional. In 

Revista Jurídica da CNM, Brasília: Confederação Nacional de Municípios – CNM, nº V, 2017, pp. 75-77. 

Acessível em https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/V%20Revista%20Juridica%202017%20(1).pdf.  

 
7 Maria Hermínia Tavares de ALMEIDA, Federalismo e Políticas Sociais, in Revista Brasileira de Ciências 

Sociais n. 28, São Paulo, ANPOCS, junho de 1995, pp. 104-105 (Acessível em: 

http://www.anpocs.com/images/stories/RBCS/28/rbcs28_08.pdf - p. 10 na versão eletrônica do texto), e Marta 

ARRETCHE, Mitos da Descentralização: Mais Democracia e Eficiência nas Políticas Públicas? In Revista 

https://www.cnm.org.br/cms/biblioteca/V%20Revista%20Juridica%202017%20(1).pdf
http://www.anpocs.com/images/stories/RBCS/28/rbcs28_08.pdf
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Porém, mesmo presente este traço, a autonomia municipal atual é produto de 

muita luta. Hoje, considera-se natural que o Município se auto-organize por meio de Lei 

Orgânica editada por ele. Salvo duas exceções (Rio Grande do Sul e Goiás), antes de 1988, a 

Lei Orgânica sempre foi editada pelo Estado-membro que, assim, intervinha na organização e 

gestão municipais.  

A Constituição de 1891 reconheceu a autonomia municipal afirmando que “Os 

Estados organizar-se-ão de forma que fique assegurada a autonomia dos municípios em tudo 

quanto respeite ao seu peculiar interesse” (art. 68).8 Este dispositivo levou João BARBALHO, 

Ministro do Supremo Tribunal Federal, em seus famosos Comentários à Constituição 

Federal, a afirmar que, em razão dessa autonomia, da mesma forma que os Estados se auto-

organizariam por meio de Constituições estaduais, caberia ao Município se auto-organizar, 

editando a sua própria Lei Orgânica.9 

Na defesa dessa mesma tese destacou-se o professor Almáquio DINIZ, que 

sustentou a inconstitucionalidade de o Estado editar a Lei Orgânica dos Municípios, o que 

dava azo a muitos abusos. Naquela época, apenas nos Estados de Goiás e do Rio Grande do 

Sul os Municípios editavam as suas próprias leis orgânicas, pelo que somente nestes 

Municípios havia de forma integral a autonomia municipal prevista pelo texto constitucional 

de 1891.10 

 
Brasileira de Ciências Sociais n. 31, São Paulo, ANPOCS, junho de 1996, p. 64, nota 17 (Acessível em: 

http://www.anpocs.com/images/stories/RBCS/rbcs31_03.pdf) . 
8 Constituição de 1891, Título III – Do Município. Acessível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm. 
9 João BARBALHO reconhecia a “liberdade dos municípios se constituírem, fazendo cada um deles mesmos sua 

lei orgânica, respeitadas a Constituição federal a do Estado e garantindo-lhes esta o poder de promoverem e 

zelarem, conforme mas conveniente entendessem, tudo quanto se refere à sua vida econômica e administrativa, 

sem dependência alguma de estranha autoridade, salvo a Judiciária, por via de recurso ou mediante denúncia ou 

queixa, nos casos permitidos por lei” (Constituição federal brasileira: comentários. Rio de Janeiro: 

Companhia Lito-Tipográfica, 1902 – apud DINIZ, Almáquio. Autonomia dos Municípios. Salvador, Bahia: 

Livraria Catilina, [s.d.], p.  29.). 

 
10 “O legislador constituinte não cuidaria de assegurar autonomia a uma instituição que é organizada e reformada 

por outra. E, compreendendo esse pensamento, as Constituições estaduais de Goiás, (de 1º de julho de 1891) no 

art. 12, e do Rio Grande do Sul (nos arts. 62, § 1º, e 64. Determinaram que é prerrogativa do Município daqueles 

Estados a faculdade de se constituírem, ‘estabelecendo eles mesmos suas leis orgânicas, respeitados os princípios 

das Constituições estaduais’. Só os Municípios de Goiás e do Rio Grande do Sul, no nosso país, são autônomos, 

isto é, são constitucionalmente organizados” (op. cit., loc. cit., pp. 31-32). Almáquio Diniz, inclusive na luta pela 

autonomia municipal, teve como um de seus discípulos Lafayette PONDÉ, emérito Professor da Universidade 

Federal da Bahia, um dos defensores desta tese, que ao final, na Constituição de 1988, se sagrou vitoriosa (v. 

http://www.anpocs.com/images/stories/RBCS/rbcs31_03.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao91.htm
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Outro aspecto importante é que a experiência europeia e norte-americana é a de 

reconhecer a autonomia ao corpo de cidadãos que compartilham uma determinada vida 

urbana – o território do Município, portanto, seria apenas a área urbana, que permite 

produzir uma emancipação política e cultural que culmina na noção de autonomia política. 

Porém, no Brasil, a soma dos territórios dos Municípios quase equivale ao território da 

Nação11, e, além disso, a natureza trina da Federação brasileira faz com que os entes 

federados sejam não só o Estado e o Distrito Federal, mas, também, os Municípios, mesmo 

com identidade de territórios12  – o que causa espanto para aqueles que compreendem o 

federalismo a partir de outras experiências.  

Cabe, assim, como conclusão deste primeiro excurso as palavras de Alexis de 

TOCQUEVILLE: “é no Município que reside a força dos povos livres”, pelo que “as 

instituições municipais estão para a liberdade, assim como as escolas primárias estão para a 

ciência”.13 

 

 

II. A FEDERAÇÃO: AUTONOMIAS E RELAÇÕES ENTRE AS AUTONOMIAS 

A noção de federalismo se constrói sobre duas ideias aparentemente 

contraditórias: de um lado, a autonomia das comunidades locais, reconhecendo uma 

 
Oração da Aula Inaugural dos Cursos da Faculdade de Direito da Bahia, em 10 de março de 1945. In PONDÉ, 

Lafayette.  Estudos de Direito Administrativo. Belo Horizonte: Del Rey, 1995, pp. 343-364). Inclusive, este 

ambiente de luta e debates é que sempre proporcionou à Bahia papel de destaque no movimento municipalista, 

no qual hoje se destaca o Professor Isaac Newton CARNEIRO, autor do Direito Municipal brasileiro, obra 

recente e fundamental, já na 2ª edição (Salvador: P&A Editora, 2020). 
11 A esta soma há que se acrescer o território do Distrito Federal, que não possui Municípios, e o de Fernando de 

Noronha, que é Distrito estadual. Observe-se que esta circunstância está presente em outras nações latino-

americanas, como o Uruguai, onde “el Município tiene uma acepción amplíssima, entendiéndose por tal todo o 

território departamental” (Raul BARDOT, Autonomía Municipal, Montevideo: Casa A. Barreiro y Ramos, 

1925, p. 27. 
12 Entes federados são aqueles que estabelecem um pacto (real ou fictício) que dá origem à União, e entes 

federativos são todos os que integram a Federação, ou seja, é a soma dos entes federados e da União. Observe-se 

que, com exceção de Pernambuco (onde há o Distrito Estadual de Fernando de Noronha, que não é Município), a 

soma dos territórios dos Municípios equivale ao território do Estado, daí porque o texto menciona identidade 

territorial na maior parte dos entes federados. 
13 No original: “C'est pourtant dans la commune que réside la force des peuples libres. Les institutions 

communales sont à la liberté ce que les écoles primaires sont à la Science” (De la démocratie en Amérique, livro 

eletrônico a partir da 13ª edição do original (1835), Quebec: Universidade do Quebec, 2002, Parte Primeira, 

Capítulo V, Secção 1, p. 56. Acessível em  

http://classiques.uqac.ca/classiques/De_tocqueville_alexis/democratie_1/democratie_t1_1.pdf.  

http://classiques.uqac.ca/classiques/De_tocqueville_alexis/democratie_1/democratie_t1_1.pdf
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orientação política própria para os entes federados; e, doutro lado, a noção de harmonia entre 

estas autonomias, unidas sob um mesmo Estado. E pluribus unum (“plurais, porém um”), 

como diz o lema nacional norte-americano.14 

 Do ponto de vista jurídico, são direitos e deveres, específicos e vinculados a 

realidades de comunidades diferentes, reconhecidos em diversas Constituições estaduais e 

municipais, que devem ser harmônicos e atender aos direitos e deveres previstos em uma 

Constituição Federal. 

Portanto, o federalismo não se resume a apenas reconhecer e proteger as 

autonomias, mas em se compreender como essas autonomias se relacionam entre si. Assim, 

um dos aspectos fundamentais do federalismo são as relações federativas. 

O primeiro passo para a compreensão desse tema é saber que as competências 

não são reconhecidas pela Constituição Federal para cada ente da Federação, inclusive para a 

União, como algo que deve atender apenas ao seu respectivo interesse. Dito de outro modo: o 

exercício das competências deve considerar o conjunto dos interesses da Federação. Deve 

assim, cada ente federativo, por princípio, agir com fidelidade à Federação. Disso deriva o 

dever de se abster de certas práticas e, também, o dever de cooperar, auxiliando e atuando em 

harmonia com os demais entes. 

A doutrina constitucional alemã foi a que melhor sistematizou este aspecto do 

federalismo, cunhando o princípio do Bundestreue (“princípio de fidelidade à Federação”). O 

jurista alemão Rudolf SMEND foi o primeiro a identificar o princípio do Bundestreue, 

considerado como implícito do sistema constitucional de países federais.  Seu sentido é que 

há o dever de os entes federados, entre si e com a União, adotarem “relações federais 

 
14 Atualmente, por conta da grande imigração de povos aos Estados Unidos, passou-se a compreender que o 

sentido do lema seria o de uma sociedade plural, formada por diferentes, mas que respeitando as diferenças 

produz uma unidade, formando um só país. O curioso deste lema é que ele foi extraído do poema Moretum, cuja 

autoria encerra polêmica, mas que, em geral, é atribuído como obra da juventude de Virgílio. No poema um 

pobre agricultor prepara sua refeição matinal, que é um pão chato, sem fermento, sobre o qual espalha uma pasta 

de queijo seco, alho e ervas. Ao descrever a elaboração desta pasta, a pilão, em um verso afirma-se que é feita 

uma cor a partir de muitas (color est e pluribus unus), sendo que o lema nacional norte-americano foi extraído 

desse verso. Para acesso ao poema, em versão  original e traduzida para o português, v. GROCHOCKI, Marina. 

Uma tradução do poema Moretum em hexâmetro dactílico português. In Codex – Revista de Estudos Clássicos, 

ISSN 2176-1779, Rio de Janeiro, vol. 6, n. 1, jan.-jun. 2018, pp. 335-355. Acessível em: 

https://revistas.ufrj.br/index.php/CODEX/article/download/12249/11038.  

https://revistas.ufrj.br/index.php/CODEX/article/download/12249/11038
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amistosas” (“bundesfreundliches Verhalten”)15 Este princípio, adotado pela jurisprudência 

constitucional alemã16, hoje é fundamental para a compreensão das relações federativas de 

diversos países.17 

O princípio da fidelidade à Federação, como esclarece Hermann W. BAYER, 

significa o dever dos entes federados e da União de levarem em consideração, em suas 

relações, os interesses comuns, do conjunto, o que redunda em uma limitação da 

discricionariedade no exercício de competências, seja para os entes federados, seja para a 

União.18 Como se vê, o princípio do Bundestreue possui mais um conteúdo negativo, de 

impedir certas ações dos entes federados ou da União, como, por exemplo, as ações que 

configurem a chamada “guerra fiscal” – em que todos, na realidade, perdem.19 

 
15 A obra de SMEND é Ungeschriebenes Verfassungsrecht im monarchischen Bundesstaat (“Direito 

Constitucional não escrito na Monarquia Federal alemã”), publicado pela primeira vez in Festgabe für Otto 

Mayer, Tübingen : J. C. B. Mohr, 1916, pp. 247-270. O artigo também foi reunido na coletânea de seus artigos 

intitulada Staatsrechtliche Abhandlungen, 4ª edição, Berlin: Duncker & Humblot, 2010, pp. 39-59. Apesar 

desatualizada, valiosa é a análise de Enoch ROVIRA, Federalismo y cooperación em la República federal 

alemana. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1986, pp.  235-259.  
16Adotando expressamente a doutrina de SMEND o Tribunal Constitucional Federal alemão 

(Bundesverfassungsgericht-  BVerfG) reconheceu este princípio constitucional implícito em decisão de 21 de 

maio de 1952 [BVerfGE 1, 299 (315) = NJW 1952, 737], demonstrando que a nova ordem constitucional 

democrática também nele se inspira. 
17Como esclarece Stephan ROFBECK,  “Nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland spielt also die Treue eine 

zentrale Rolle, vielmehr erscheint sie in föderativen Systemen geradezu unverzichtbar, denn ähnliche 

Grundsätze finden sich auch in der belgischen Verfassung, sowie in anderen Bundesstaaten wie Australien, 

Österreich, Spanien und den USA”  (Treueverhältnisse im Föderalismus, Munique: GRIN Verlag, 2006, 

Acessível em https://www.grin.com/document/110478) - em tradução livre: “O princípio da lealdade à 

Federação desempenha um papel central não apenas na República Federal da Alemanha, mas parece ser 

indispensável nos sistemas federais, porque princípios semelhantes também podem ser encontrados na 

Constituição belga, bem como em outros Estados federais, como Austrália, Áustria , Espanha e EUA”. 

 
18 Die Bundestreue. Tübingen: Mohr, 1961, p. 70. Para uma análise profunda e atualizada deste princípio, v. 

BAUER, Hartmut. Die Bundestreue. Tübinguen: Mohr, 2019. Acessível em: 

https://www.mohrsiebeck.com/uploads/tx_sgpublisher/produkte/leseproben/9783161580628.pdf. 
19Por ser princípio implícito (não escrito), o princípio da fidelidade à Federação deve ser manejado com 

cuidado, de forma subsidiária. Como esclarece ROVIRA: o princípio da fidelidade à Federação já se encontra 

incorporado nas normas constitucionais positivas, por isso não há muito espaço para a sua aplicação direta, 

portanto possuindo importância em campo muito pequeno de relações federativas (op. cit., loc. cit., p. 259). 

Sobre o mesmo tema é mais enfático HESSE, para quem há que se ter muito cuidado, porque muitas vezes os 

conflitos não são conflitos federativos verdadeiros, mas conflitos entre correntes políticas dentro do “Estado-

total”, e apenas com a aparência de um conflito entre Estado ou Estados e a União a ser resolvido pela Jurisdição 

constitucional, e todo o cuidado é necessário porque a Constituição, em defesa da democracia e do pluralismo 

político, “pressupõe a luta de correntes políticas diferentes” (HESSE, Konrad. Grundzüge des 

Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 20ª edição, Heidelberg: C. F. Müller Verlag, 1995 – 

https://www.grin.com/document/110478
https://www.mohrsiebeck.com/uploads/tx_sgpublisher/produkte/leseproben/9783161580628.pdf
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As relações federativas, contudo, não se limitam às obrigações de não fazer, 

como as impostas pelo princípio do Bundestreue, mas, também, pode levar a que os entes da 

Federação atuem positivamente de forma conjunta ou concertada, havendo dois caminhos 

para isso: (i) a coordenação federativa, com natureza compulsória, que pressupõe que a 

Constituição Federal preveja a atuação conjunta20; e (ii) a cooperação federativa, de natureza 

voluntária, que se origina apenas da vontade dos entes da Federação cooperantes. 

A coordenação é conceito que deve ser lido com reservas em um Estado 

federal, que sempre surge ou é entendido como uma união (ou pacto) entre as autonomias. 

Decorrência dessa característica estrutural é que todo Estado federal é regido por uma 

Constituição escrita21, a qual tem o papel de definir as competências, ou seja, possui “a 

competência sobre as competências” (Kompetenz-kompetenz), pelo que as restrições ou 

condições para o exercício das competências são apenas as previstas na Constituição.22 

A coordenação federativa pode assumir diversos formatos. Exemplo é o SUS - 

Sistema Único de Saúde, a que estão integrados, compulsoriamente, todos os entes da 

Federação (independentemente de sua vontade), inclusive os proibindo de constituírem 

 
edição basileira, Elementos de Direito Constitucional da República Federal da Alemanha, tradução do Prof. Luís 

Afonso Heck, Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1998,  p. 214).  
20O conceito de coordenação inclusive designa as relações intergovernamentais compulsórias também nos 

Estados unitários descentralizados. Sobre o tema, v. TEJADA, Javier Tajadura. El principio de cooperación em 

el estado autonómico. Granada: Editorial Comares, 1998, p. 21 e ss. 
21 No Reino Unido, a noção de Constituição é de uma “sedimentação histórica dos direitos adquiridos pelos 

`ingleses´ e o alicerçamento, também histórico, de um governo balanceado e moderado (the balanced 

constitution)” (CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 2ª. 

edição, Coimbra: Almedina, 1998, p. 46). Tanto é assim, que alguns teóricos chegam a ridicularizar a 

Constituição escrita, reconhecida como um texto com a sistematização consciente, sistemática e racional onde 

das liberdades e dos limites para  poder político: “Arthur Young menciona com desprezo a noção francesa de 

Constituição, dizendo que se trata `de um novo termo que foi adotado e que se utiliza como se uma Constituição 

fosse um pudim que se faz segundo uma estrita receita´” (MACILWAIN, Charles Howard. Constitucionalismo 

antiguo y moderno, tradução de Juan José Solozábal Echavarría, Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 

1991, p. 15). Isso tudo demonstra que a noção de Constituição escrita, ostensiva, como temos no Brasil não é o 

único conceito de Constituição, porém é o hegemônico (por isso um dos elementos do “constitucionalismo 

moderno”) e, ainda mais, a construção de seu conceito se deve às constituições federais, de natureza pactícia 

(mesmo que em sua origem não haja um verdadeiro pacto), que, como afirma o texto do artigo, são sempre 

escritas. 
22 Mesmo que sejam condições ou restrições apenas implícitas, como no caso, analisado acima, do princípio do 

Bundestreue. Observe que falamos aqui em previstas, não em disciplinadas, porque, muitas vezes a Constituição 

Federal remete a disciplina da coordenação a leis complementares. 
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serviços de saúde paralelos – relembre-se que o SUS é “único”. E, como todo instrumento de 

coordenação federativa, está previsto no texto constitucional (arts. 198 a 200).23 

A coordenação federativa pode assumir o formato de regionalização, ou seja, 

ao invés de reunir todos os entes da Federação, reúne apenas os entes da Federação de 

determinado território.24 Exemplos são as regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões, previstas no § 3º do artigo 25 da Constituição Federal, temas do próximo 

tópico deste artigo. 

Antes, porém, cabe analisar também o conceito da cooperação federativa, que 

se distingue da coordenação federativa por sua voluntariedade – ou seja, é atuação conjunta 

derivada da vontade dos próprios entes da Federação que, no exercício de sua autonomia, 

podem assumir obrigações e vínculos entre si.  

O federalismo cooperativo é o federalismo do nosso tempo, e se contrapõe ao 

federalismo dual, que prevaleceu durante o Século XIX até o início do Século XX. O modelo 

antigo de federalismo, “característico do Estado liberal, e compatível com a concepção de um 

‘Estado mínimo’, se revelou completamente inadequado em face das novas exigências 

decorrentes do Estado Social”.25 Isso porque, o Estado Social moderno reconhece a todos um 

mínimo que lhes assegure a dignidade – como o acesso a serviços de saúde, de educação ou 

de previdência e assistência social. Ou seja, uniformiza mais do que assegura as diferenças. 

Com isso, como afirma Konrad HESSE, “a uniformidade e simetria, que o Estado Social 

pede, entram em contradição com a tarefa do Estado federal tradicional, de conservar a 

multiplicidade regional”.26 

 
23 Também nas políticas de educação a Constituição Federal prevê a atuação conjunta entre os entes da 

Federação (art. 211), com caráter de compulsoriedade porque há a obrigação dos entes da Federação de aplicar, 

na manutenção e desenvolvimento do ensino, determinados valores, equivalentes a percentuais mínimos da 

receita de impostos (art. 212). Além disso, há também a previsão de a atuação conjunta obedecer ao estabelecido 

em Plano Nacional de Educação (art. 214), pelo que tal Plano possui natureza de instrumento de coordenação 

federativa. 
24Neste artigo se utiliza o conceito jurídico-econômico de região, não no seu sentido sócio-histórico. Sobre a 

distinção destes conceitos, v. GRAU, Eros Roberto. Desenvolvimento regional, conceitos: à procura de uma 

literatura nacional do desenvolvimento regional, in Revista Brasileira, Academia Brasileira de Letras, Rio de 

Janeiro, Fase VII, Outubro-Novembro-Dezembro 2006, Ano XIII, nº 49, pp. 103-143. Disponível em:  

https://www.academia.org.br/sites/default/files/publicacoes/arquivos/revista-brasileira-49.pdf. 
25 Tania GROPPI, Il federalismo, Roma: Laterza, 2004, pp. 70-71. 
26 Op. cit., loc. cit., p. 183. 

https://www.academia.org.br/sites/default/files/publicacoes/arquivos/revista-brasileira-49.pdf
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A cooperação federativa é algo natural para os federalismos modernos, 

comprometidos com a realização dos direitos sociais, como o federalismo da Constituição de 

1988. Daí porque todo e qualquer instrumento de gestão administrativa pode ser apto a 

disciplinar relações de cooperação federativa. Disso deriva o princípio da multiplicidade dos 

instrumentos de cooperação federativa. 

Contudo, no campo da prestação de serviços públicos –- entendida esta 

expressão em seu sentido estrito, de serviços que se traduzem em prestações materiais fruíveis 

diretamente pelos usuários27 – a Constituição previu expressamente, em seu artigo 241, o 

instituto da gestão associada de serviços públicos e os seus requisitos. 

Logo, em matéria de serviços públicos (inclusive quanto ao seu planejamento e 

regulação) não se aplica o princípio da multiplicidade de instrumentos de cooperação 

federativa, porque a cooperação federativa, neste caso deve obrigatoriamente adotar um dos 

dois instrumentos previstos pelo artigo 241: (i) o consórcio público; ou (ii) o convênio de 

cooperação entre entes federados. 

Observe-se que compreender que a cooperação neste campo não está 

disciplinada, podendo ser utilizados outros instrumentos, esvaziaria o conteúdo do artigo 241 

da Constituição Federal, em especial em relação aos requisitos que exige para a cooperação 

federativa nesta matéria. 

 Também no campo da cooperação federativa pode se estar diante da 

regionalização, em especial porque os consórcios públicos naturalmente induzem a isso – 

sem prejuízo de que a regionalização seja produzida por arranjos derivados de convênios de 

cooperação entre entes federados. 

  

 

III. A REGIONALIZAÇÃO COMPULSÓRIA 

A regionalização compulsória se realiza mediante os institutos da região 

metropolitana, da aglomeração urbana ou da microrregião, previstos no § 3º do artigo 25 da 

 
27 Como, por exemplo, nos casos dos serviços públicos de transporte, de abastecimento de água, de manejo de 

resíduos sólidos. 
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Constituição Federal, cujo teor é o seguinte: “os Estados poderão, mediante lei complementar, 

instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por 

agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o planejamento e a 

execução de funções públicas de interesse comum”.28 

Como se vê, a Constituição Federal prevê diversos requisitos para a 

regionalização compulsória. Vamos aqui analisar cinco deles: 

1 
A regionalização compulsória é uma faculdade do Estado-membro. Não é um dever, cujo 

não cumprimento possa acarretar sanção. Contudo, isso não impede que a legislação 

federal incentive os Estados a adotarem este instrumento, em especial elegendo a 

regionalização como condição para o acesso a recursos do OGU – Orçamento Geral da 

União.29 

 

 
28 A Ride – Região Integrada de Desenvolvimento não é instrumento de coordenação federativa, porque não 

vincula as competências dos Estados, Distrito Federal e Municípios que congrega, uma vez que se trata de 

instrumento meramente administrativo para que a União coopere com os entes federados envolvidos, 

pressupondo atuação voluntária e concertada. Para conferir, veja-se o caput e § 1º do artigo 43 da Constituição 

Federal: “[p]ara efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo 

geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. § 1º - Lei 

complementar disporá sobre: I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento; II - a composição 

dos organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos nacionais 

de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes”. 
29 A esta forma de a União induzir que o exercício das competências dos entes federados se realize sob 

determinadas características a doutrina constitucional designa por spending power, sendo algo largamente 

utilizado na prática constitucional norte-americana. É conceito extremamente útil para compreender as relações 

de cooperação federativa na implementação de políticas públicas no Brasil, especialmente quando um dos entes 

cooperantes é a União. Sobre o tema, v.  ROSENTHAL, Albert J. Conditional Federal Spending and the 

Constitution. In Stanford Law Review, vol. 39, no. 5, mai. 1987, pp. 1.111-1.112; NOTE, E., Taking Federalism 

Seriously: Limiting State Acceptance of National Grants; In The Yale Law Journal, Vol. 90, No. 7 (Jun., 1981), 

pp. 1.694-1.716; e WATTS, Ronald L., The spending power in federal systems: a comparative study, Kingston, 

Ontario: Institute of Intergovernmental Relations, Queen's University, 1999. 
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As regiões metropolitanas, as aglomerações urbanas e as microrregiões são compulsórias.  

Basta a edição da Lei complementar estadual para que o exercício das competências 

municipais mude de regime:30 ao invés de um regime em que há o exercício isolado da 

competência, por apenas um Município, a competência passa a ser exercida de forma 

colegiada, por um conjunto de Municípios (ao qual costuma se prever também a 

participação do Estado-membro).31 Importante ter-se em conta que a atribuição de 

competências realizada pela Constituição continua incólume: por exemplo, o Município 

continua o titular dos serviços públicos de saneamento básico, porém o exercício desta 

competência é modificado, porque se efetiva pelo Município no interior de um colegiado 

que, necessariamente, faz parte da estrutura de governança da região metropolitana, da 

aglomeração urbana ou da microrregião.32 

 
30 Observe-se que o que permite o § 3º do artigo 25 da Constituição Federal é instituir um regime colegiado de 

exercício das competências municipais, em nada se alterando a competência em si ou a sua titularidade que, 

outorgada pela Constituição em um regime federativo, não pode, evidentemente, ser alterada por ato legislativo 

subalterno. Como afirma Carlos S.  BARROS JÚNIOR, comentando lição de ZANOBINI: “Acrescenta o citado 

autor ser supérfluo recordar que, falando de poderes e funções, entende referir-se unicamente ao poder de 

exercício, porque os poderes como tais não podem, por nenhum  título, ser transferidos pelos entes públicos a 

outros sujeitos.“ [“A concessão de serviço público”. Revista da Faculdade de Direito, Universidade de São 

Paulo, 68(1), 1973, p. 250. Acessível em https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66698/69308].  
31 Há posições que entendem que a participação do Estado-membro seria inconstitucional – v. voto do Min. 

Nelson Jobim na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.842-RJ (acessível em: acessível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630026) ou o voto do Min. Eros Grau na 

Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2077-BA (acessível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630088).  
32 Este regime colegiado de exercício de competências era o que o legislador constituinte tinha em mente ao 

redigir o atual texto do § 3º do artigo 25 da Constituição Federal, como se pode extrair dos debates na 

Assembleia Nacional Constituinte, especialmente os da Subcomissão dos Municípios e Regiões (que integrava a 

Comissão de Organização do Estado). Tais debates se encontram publicados nos Diários da Assembleia 

Nacional Constituinte. Destes debates, destacamos o discurso do Constituinte Waldeck Ornelas, que ao 

defender emenda, que foi aprovada, para inserir a expressão funções públicas de interesse comum no atual texto 

do § 3º do art. 25 da CF/88, afirma que seu objetivo é “permitir que essa coordenação de objetivos, de atividades 

e de recursos que o Relator propõe no seu anteprojeto possa ser mais amplamente explorada por parte do 

conselho que gerirá as regiões metropolitanas” (Diário da Assembleia Nacional Constituinte, Quarta-feira, 

22 de julho de 1987, p. 5 – negritos nossos. Acessível em: 

http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup101anc22jul1987.pdf#page=9). Apesar de a região 

metropolitana, a aglomeração urbana e a microrregião serem locus de exercício de competências, sendo 

necessário que sua criação envolva a instituição de estrutura de governança, que discipline o exercício colegiado 

de competências, por incrível que pareça, comum é a edição de leis complementares estaduais que não preveem 

este aspecto essencial, tornando-se letras-mortas. Exemplos desse tipo de legislação vazia é a Lei Complementar 

35, de 6 de julho de 2011, do Estado da Bahia, que instituiu a Região Metropolitana de Feira de Santana 

(Acessível em: http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-complementar-no-35-de-06-de-julho-de-

2011); ou a Lei Complementar 434, de 25 de setembro de 2020, do Estado de Pernambuco, que instituiu as 

Microrregiões de Saneamento Básico do Estado de Pernambuco (Acessível em: 

https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=51947). 

https://www.revistas.usp.br/rfdusp/article/view/66698/69308
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630026
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630088
http://imagem.camara.gov.br/Imagem/d/pdf/sup101anc22jul1987.pdf#page=9
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-complementar-no-35-de-06-de-julho-de-2011
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-complementar-no-35-de-06-de-julho-de-2011
https://legis.alepe.pe.gov.br/texto.aspx?id=51947
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A região metropolitana, a aglomeração urbana ou a microrregião é uma pessoa jurídica ou, 

como afirma a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é uma entidade 

intergovernamental.33 Logo, possuem natureza de autarquia interfederativa compulsória, 

assemelhando-se ao consórcio público que, em geral, adota a forma de autarquia 

interfederativa voluntária.   

 

4 

Como toda autarquia, as competências da região metropolitana, da aglomeração urbana ou 

da microrregião são apenas as previstas na lei complementar estadual que a instituiu como 

funções públicas de interesse comum.34 Não há, portanto, um interesse metropolitano ou 

microrregional que, ausente da lei complementar estadual, seria de competência originária 

da região metropolitana, da aglomeração urbana ou da microrregião.35 As autarquias 

interfederativas compulsórias, fique claro, não são entes políticos – até porque o povo não 

elege diretamente os seus órgãos de direção -, nem são uma nova e extraordinária esfera 

federativa, por isso não possuem competências originárias, consubstanciando-se, portanto, 

como meros instrumentos de organização, de planejamento ou de execução de 

competências dos entes da Federação que as integram.36 

 

 
33 Cf. voto do Ministro Joaquim Barbosa no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.842-RJ, j. 

concluído em 6 de março de 2013, acessível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630026. 
34 Como da conhecida expressão francesa: pas de competence sans texte – “não há competência se não estiver 

prevista no texto (da lei)”. Esta característica é designada pela doutrina como princípio da especialidade – sobre 

o tema, v. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. S. Paulo: Editora Atlas, 2002, p. 72. 
35 Como ensina Hely Lopes MEIRELLES: “Serviços e obras há que, por sua natureza e individualidade, 

transcendem as fronteiras de um Município, e por seu custo se colocam fora das possibilidades econômicas de 

uma só comuna. Mas nem por isso deixam de ser da competência municipal, nem se desgarram do peculiar 

interesse local” (Autarquias Intermunicipais, In Revista do Departamento de Água e Esgoto, S. Paulo, nº 40, 

1961, p. 63. Acessível em: http://revistadae.com.br/artigos/artigo_edicao_40_n_759.pdf). 
36 Observe-se que a regra é autonomia municipal, sendo o regime metropolitano de exercício de competências a 

exceção. Por isso, o Município exerce suas competências no que não contrariar o regime dos institutos previstos 

no artigo 25, § 3º, da Constituição Federal, ou seja, o previsto em lei complementar estadual. Preside aqui a 

noção de relação de compatibilidade, não de conformidade – mas sobre o tema, v. RIBEIRO, Wladimir Antonio. 

GUIMARÃES, Raquel Lamboglia. Região metropolitana e competência municipal. In: DAL POZZO, Augusto 

Neves et alii. Tratado sobre o marco regulatório do saneamento básico no direito. S. Paulo: Contracorrente, 

2017, pp. 509-534. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630026
http://revistadae.com.br/artigos/artigo_edicao_40_n_759.pdf
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As regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões são constituídas, como 

afirma a letra da Constituição, por agrupamentos de Municípios limítrofes, o que implica 

continuidade territorial. Neste aspecto, as autarquias interfederativas compulsórias se 

distinguem dos consórcios públicos, que podem reunir Municípios que não possuam 

contiguidade territorial – como, por exemplo, no caso de consórcio público que reúna os 

Municípios turísticos de determinado Estado. 

 

 

B. SEGUNDO EXCURSO: A REGIÃO METROPOLITANA NA 

JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

As regiões metropolitanas foram previstas pela primeira vez no texto 

constitucional de 196737, mantido com pequenas modificações pela Emenda Constitucional nº 

1, de 196938. A partir desses dispositivos foi editada a Lei Complementar nº 14, de 8 de junho 

de 1973, que institui as regiões metropolitanas de S. Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, 

Recife, Salvador, Curitiba, Belém e Fortaleza; e, também, a Lei Complementar nº 20, de 1º de 

julho de 1974, que, ao lado de dispor sobre a criação de Estados e Territórios, extinguiu o 

Estado da Guanabara e instituiu a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. 

A estrutura de governança daquelas regiões metropolitanas previa um 

Conselho Deliberativo, presidido pelo governador do Estado e por mais cinco membros, um 

deles escolhido pelo governador em lista tríplice elaborada pelo prefeito da Capital, outro em 

lista tríplice elaborada pelos demais prefeitos dos Municípios metropolitanos e os três outros 

membros de sua livre escolha.39  Na prática, este modelo servia para transferir para o governo 

estadual as decisões sobre como deveriam ser exercidas as competências municipais, servindo 

para viabilizar a centralização de poderes típica daquele período histórico.  

 
37 Art. 157 (...) § 10 A União, mediante lei complementar, poderá estabelecer regiões metropolitanas, 

constituídas por Municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa, integrem a mesma 

comunidade socioeconômica, visando à realização de serviços de interesse comum. A inserção deste dispositivo 

teve forte influência da doutrina de Hely Lopes MEIRELLES, especialmente de seu texto Autarquias 

Intermunicipais, aqui já mencionado. 
38 Art. 164. A União, mediante lei complementar, poderá para a realização de serviços comuns, estabelecer 

regiões metropolitanas, constituídas por municípios que, independentemente de sua vinculação administrativa, 

façam parte da mesma comunidade socioeconômica. 
39 Cf. o art. 2º, § 1º, da LC 14/1973 (Acessível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp14.htm), e o 

art. 20 da LC nº 20/1974 (Acessível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp20.htm). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp14.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp20.htm


 
POLIFONIA             REVISTA INTERNACIONAL DA ACADEMIA PAULISTA DE DIREITO          N. 7  NOVA SÉRIE    2021  EDIÇÃO ESPECIAL 

 
 
 

359 
 
 
 
 

Esta experiência teve duras consequências. Gerou, até instintivamente, a 

resistência das comunidades municipais – que entendiam a região metropolitana assim 

instituída apenas como instrumento para que o Estado interfira indevidamente em assuntos 

municipais. Não se via, e até hoje não se vê, a região metropolitana como espaço para a 

coordenação ou a cooperação federativa, no sentido de uma relação equilibrada entre os 

diversos entes da Federação envolvidos.  

A forma equivocada e centralizadora da instituição das regiões metropolitanas 

provocou curiosas decisões do STF. A mais famosa envolve decisão do Detran - 

Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro que, em nome do “interesse 

metropolitano”, alterou a mão de direção de rua do centro de Niterói. O Município resistiu, 

impetrando ação de mandado de segurança, sendo que o primeiro grau suspendeu os efeitos 

da decisão do Detran/RJ, restaurando a mão de direção original. Houve recurso, e o segundo 

grau manteve a decisão da autoridade estadual de trânsito. O Município recorreu ao STF que, 

após alguns anos, e julgando já no início do período de redemocratização que deu origem à 

Constituição de 1988, decidiu em favor da autonomia municipal, e a mão de direção original 

foi, ao final, restaurada.40 

O autoritarismo centralizador, que informou o uso das regiões metropolitanas, 

e a resistência das comunidades municipais – no contexto também de resistência e de 

reconquista da democracia no Brasil --, provocou o maniqueísmo de “quem defende a região 

metropolitana é autoritário e quem defende a autonomia municipal absoluta é democrático”. 

Tais conflitos geraram um trauma, no sentido psicanalítico do termo, demonizando a região 

metropolitana, que foi esvaziada de seu poder vinculante, a ponto de se tornar, até hoje, em 

muitos locais, instituição meramente retórica. E tudo isso com prejuízo da execução de 

diversas competências, típicas do Estado de Bem Estar Social ou da promoção do 

desenvolvimento, que, como já exposto, precisa de adequados instrumentos de coordenação e 

de cooperação federativas. 

Com a Constituição de 1988, a competência para instituir regiões 

metropolitanas foi atribuída para a lei complementar estadual, reconhecendo-se a importância 

 
40 STF, Primeira Turma, Recurso Extraordinário nº 98.588/RJ, Rel. Min. Rafael Mayer, j. 17.6.1983, acessível 

em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=191390. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=191390
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do instituto mesmo no âmbito de uma ordem constitucional democrática. E a jurisprudência 

do STF prestigiou e prestigia este instrumento. 

Em um primeiro momento, reconheceu que a região metropolitana é 

compulsória, ou seja, que a integração do Município não depende de sua vontade. Os 

primeiros julgados sobre este tema foram sobre dispositivos de constituições estaduais 

elaboradas em decorrência da nova Constituição Federal. 

O primeiro caso foi sobre a constitucionalidade de dispositivo da Constituição 

do Estado do Espírito Santo, que previa que “[a] criação de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas dependerá de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações 

diretamente interessadas” (art. 216, § 1º).  O STF entendeu que a Constituição Federal prevê o 

plebiscito apenas para a criação, fusão ou mudança de território de Estados, Territórios ou 

Municípios, pelo que o dispositivo era inconstitucional.41 

Em um segundo caso, o dispositivo questionado era da Constituição do Estado 

do Rio Janeiro, e previa que “[a] participação de qualquer município em uma região 

metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião dependerá de prévia aprovação da 

respectiva câmara municipal” (art. 357, parágrafo único). O STF julgou inconstitucional esta 

previsão da Constituição fluminense, afirmando que “a instituição de regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios 

limítrofes, depende, apenas, de lei complementar estadual”.42 

A partir desses precedentes o STF tem reiteradamente afirmado a natureza 

compulsória da integração do Município nas autarquias interfederativas previstas pelo § 3º do 

 
41 STF, Pleno, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 796-ES, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 5.11.1992 

(acessível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346612).  
42 STF, Pleno, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.841-RJ, Rel. Min. Carlos Veloso, j. 01.08.2002 

(Acessível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266777). Observe-se que 

os precedentes deixam claro que apenas a lei complementar estadual decide sobre estas autarquias compulsórias 

e as funções públicas de interesse comum a que visam atender, ou como afirmou o Min. Teori Zavascki, em voto 

proferido no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.842-RJ, esta matéria está reservada “à 

discrição política do legislador estadual, que deverá levar em consideração as circunstâncias territoriais, sociais, 

econômicas e de desenvolvimento próprios de cada agrupamento de municípios” (Acórdão acessível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630026). Porém, contrariando esta 

posição, a União editou a Lei federal nº 13.089, de 12 de janeiro de 2015, designada como “Estatuto da 

Metrópole”, disciplinando a mesma matéria que o STF considerou ser papel exclusivo do legislador 

complementar estadual. O Estado da Metrópole continua em vigor, até porque nenhum legitimado questionou a 

sua constitucionalidade perante o STF. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=346612
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266777
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630026
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artigo 25 da Constituição Federal, sendo que o último julgado com este conteúdo foi 

publicado em dezembro de 2020.43 

Já em um segundo momento, o STF, no julgado mais famoso sobre o tema – 

sobre a Região Metropolitana do Rio de Janeiro -- reconheceu que a região metropolitana, a 

aglomeração urbana e a microrregião instituem um regime de exercício colegiado de 

competências. Neste julgado não só atribuiu enforcement às autarquias interfederativas 

compulsórias, como, ainda, se deixou claro que não se trata da transferência de competências 

ao Estado-membro, mas do exercício de competências por meio de entidade 

intergovernamental.44 Contudo, o STF condicionou isso a que, no colegiado de governança 

interfederativa, não haja “a concentração de poderes decisórios em apenas um ente da 

Federação”. 

Terceiro momento, bem recente, é sobre a Lei Complementar nº 48, de 10 de 

junho de 2019, que instituiu as Microrregiões de Saneamento Básico do Estado da Bahia, 

legislação que possui dispositivo que atribuiu ao Colegiado Microrregional, composto pelos 

prefeitos e pelo governador do Estado, a competência de “autorizar Município integrante da 

Microrregião a, isoladamente, promover licitação ou contratar a prestação de serviços 

públicos de saneamento básico, ou atividades deles integrantes, por meio de concessão ou de 

contrato de programa”.45 

O Município de Brumado instaurou licitação com o objetivo de delegar a 

prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário mesmo 

sem a autorização do Colegiado da Microrregião do Algodão. Houve decisões tanto do 

Tribunal de Contas dos Municípios, como da Justiça Estadual, suspendendo a licitação por 

causa da ausência de autorização. O Município ingressou com Reclamação, questionando as 

decisões, e o STF entendeu que a previsão da lei complementar estadual não fere a 

 
43 STF, Pleno, Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1842, Redator do Acórdão 

Min. Gilmar Mendes, decisão publicada em 3.12.2020, acessível em: Acessível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754566805.  
44 STF, Pleno, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.842-RJ, Redator para o Acórdão Min. Gilmar Mendes, 

j. 28.2.2013, acessível em: (Acórdão acessível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630026) . 
45 Art. 9º, caput, VII, da Lei Complementar 48, do Estado da Bahia, de 10 de junho de 2019, acessível em: 

Acessível em: http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-complementar-no-48-de-10-de-junho-de-2019.  

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754566805
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=630026
http://www.legislabahia.ba.gov.br/documentos/lei-complementar-no-48-de-10-de-junho-de-2019
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Constituição Federal e é legítima, com fundamento nos precedentes daquela Corte, que 

reconhecem o papel integrador das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 

microrregiões.46 

 Em conclusão: o STF reconhece e protege as autarquias interfederativas 

compulsórias previstas no § 3º do artigo 25 da Constituição Federal, ressaltando o seu caráter 

de compulsoriedade, o seu poder vinculante sobre as competências municipais, mas, também, 

reconhece o seu caráter interfederativo, pelo que não podem se transformar e nem serem 

confundidas como meros instrumentos de transferências de competências municipais aos 

Estados, em nítida distinção com o que ocorria antes da Constituição de 1988.47 

 

 

IV. A REGIONALIZAÇÃO VOLUNTÁRIA 

A regionalização voluntária é natural em um federalismo moderno, do tipo 

cooperativo. No sistema constitucional brasileiro, quando envolve serviços públicos, é regida 

pelo previsto no artigo 241 da Constituição Federal: “A União, os Estados, o Distrito Federal 

e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de 

cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, 

bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos”.48 

Como se vê, a Constituição Federal permite ampla cooperação, mas, ao mesmo 

tempo, impõe que quando a cooperação envolver serviço público deve adotar a forma de 

gestão associada de serviços públicos, que possui requisitos específicos, dentre eles a 

constituição (i) ou de consórcio público; (ii) ou de convênio de cooperação entre entes 

federados. 

 
46 STF, 2ª Turma, Agravo Regimental na Reclamação nº 37.500, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 21.8.2020, 

acessível em: Acessível em: http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753671145. 
47 Observe-se que a prática centralizadora e autoritária inclusive violava o regime constitucional anterior, até 

porque as regiões metropolitanas previstas na Carta de 1967 eram para ser compostas apenas por Municípios, ou 

seja, seriam autarquias intermunicipais. 
48 Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho 1998 – “Emenda Constitucional da Reforma 

Administrativa”, acessível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc19.htm 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=753671145
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc19.htm
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Dito de outra forma: ou os entes federativos criam uma pessoa jurídica (o 

consórcio público), lhe atribuindo a competência de planejar, regular, contratar ou prestar o 

serviço público ou, então, caso desnecessária esta pessoa jurídica, os entes apenas disciplinam 

as suas relações de cooperação, e os direitos e deveres derivados, por meio de convênio de 

cooperação entre entes federados. 

Outro requisito previsto no dispositivo constitucional é que a cooperação deve 

ser “disciplinada por lei”, quer seja mediante consórcio público, quer seja mediante convênio 

de cooperação entre entes federados. 

Há certa polêmica nesta matéria, porque alguns entendem que a interferência 

do Legislativo não seria necessária nos convênios. Quem defende esta posição está certo: nos 

convênios ordinários, que são meros pactos administrativos e que em nada interferem no 

regime constitucional de competências, a exigência de lei pode ser considerada 

inconstitucional, porque invasão em esfera típica do Poder Executivo (“reserva de 

Administração”).49 

Porém, de se ver que a expressão convênio se refere a institutos jurídicos muito 

diversos. Como esclarece José María RODRIGUES DE SANTIAGO: “no puede hablarse 

con propiedad de un único régimen jurídico de los convenios como tales”50 O convênio é um 

gênero que comporta muitas e variadas espécies. Daí porque, no caso do convênio de 

cooperação entre entes federados, o tratamento é diferente, e a disciplina por lei é 

imprescindível. Não só porque esta providência é prevista expressamente no texto 

constitucional, mas, também, porque esse tipo de convênio é instrumento para o exercício 

cooperativo de competências.  

A competência, em um Estado de Direito, é decorrência da lei. Alterar a forma 

como uma competência é exercida é alterar a forma como a lei será executada, ou seja: as 

 
49 A tese pacificada no STF é: “[a] regra que subordina a celebração de convênios em geral, por órgãos do 

Executivo, à autorização prévia da Assembleia Legislativa, em cada caso, fere o princípio da independência dos 

Poderes, extravasando as pautas de controle externo constante da Carta Federal” (Representação de 

Inconstitucionalidade nº 1210/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 7.6.1985, acessível em: Acessível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=263979. No mesmo sentido: ADI 

1166/DF, ADI-MC 1865/SC, ADI-MC 1857/SC, ADI-MC 1857/SC, ADI 676/RJ, ADI-MC 1166/DF, ADI 

770/MG, ADI-MC 676/RJ). 
50 Los convenios entre Administraciones Publicas, Madrid: Marcial Pons, 1997, p. 21. 

 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=263979
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finalidades e os instrumentos de atuação da lei possuem estreita relação. Por este motivo, o 

artigo 241 da Constituição prevê que os entes da Federação cooperantes disciplinarão por lei 

o convênio de cooperação entre entes federados e, ainda, o § 4º do artigo 31 do Decreto 

federal 6.017/07 estabelece que “o convênio de cooperação não produzirá efeitos entre os 

entes da Federação cooperantes que não o tenham disciplinado por lei”.  

Quando a competência está em jogo, não há como se afastar dos rigores do 

princípio da legalidade. Como ensina Klaus STERN, o convênio, nestes casos, exige “una 

autorización normativa expresa, impuesta por el principio de la legalidad de la 

Administración”.51 E este aspecto se acentua diante da prestação de serviços públicos, que se 

vincula à realização de direitos, como deixa claro o texto constitucional “[i]ncumbe ao Poder 

Público, nos termos da lei, (...) a prestação de serviços públicos” (art. 175, caput). 

Doutro lado, o convênio de cooperação entre entes federados é instituto muito 

versátil. Isso porque todo e qualquer pacto entre entes federados, que vise a disciplinar 

cooperação no exercício de competências é considerado como convênio de cooperação entre 

entes federados, caso desse pacto não se origine pessoa jurídica, mesmo que adote outro 

nome.52 Logo, desse instrumento pode se originar variados arranjos de regionalização. 

Por fim, a regionalização voluntária, pelo sistema brasileiro, não exige 

continuum territorial – pelo que a ausência de adesão de alguns Municípios não inviabiliza 

que os demais estabeleçam laços de cooperação mediante consórcio público ou convênio de 

cooperação entre entes federados. 

 

 

 

 

 
51 “Zur Grundlegung einer Lehre des öffentlichrechtlichen Vertrags”, Verwaltungsarchiv, t. 49, 1958, pp. 106 

ss. – apud RODRÍGUES DE SANTIAGO, op. cit., p. 48. 
52 Nesse passo, impossível não recordar a lição de Eros GRAU, quando insiste que o nomem juris mal utilizado 

não altera a natureza jurídica da relação ou do ato jurídico e, para isso, cita “algo talvez mais poético: quando 

Julieta, na segunda cena do segundo ato de ‘Romeu e Julieta’, descobre que Romeu é Montecchio, ao se dar 

conta disso, imediatamente diz: ‘Mas o que é um nome? Uma rosa, se não fosse chamada de rosa continuaria a 

cheirar doce, da mesma maneira’” (Empresas estatais ou Estado empresário. In MELLO, Celso Antonio 

Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. S. Paulo: Revista dos Tribunais, 1986, p. 103. 
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C. TERCEIRO EXCURSO: A REGIONALIZAÇÃO NO NOVO MARCO 

DO SANEAMENTO BÁSICO 

A Lei 14.026, de 15 de julho de 2020, conhecida como Novo Marco do 

Saneamento, que alterou a LNSB – Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445, de 5 de 

janeiro de 2007), possui diversos dispositivos que tratam dos temas da autonomia municipal e 

da regionalização. Quatro aspectos destas alterações serão expostos aqui. 

1. O Novo Marco Regulatório do Saneamento criou dois conceitos novos, 

aplicáveis apenas no caso de regionalização cujo objeto seja o planejamento, a regulação, a 

fiscalização, ou a contratação da prestação ou a prestação de um dos cinco serviços públicos 

de saneamento básico.53 

Um deles é a unidade regional de saneamento, definida como “unidade 

instituída pelos Estados mediante lei ordinária, constituída pelo agrupamento de Municípios 

não necessariamente limítrofes, para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde 

pública, ou para dar viabilidade econômica e técnica aos Municípios menos favorecidos”.54 O 

outro é o Bloco de Referência, assim conceituado: “agrupamento de Municípios não 

necessariamente limítrofes, estabelecido pela União nos termos do § 3º do art. 52 desta Lei e 

formalmente criado por meio de gestão associada voluntária dos titulares”.55 

Como se vê, o Bloco de Municípios, no texto expresso da lei, é gestão 

associada de serviços públicos, portanto consubstanciada em um consórcio público ou em um 

convênio de cooperação entre entes federados, que atenda ao previsto em ato do Poder 

Executivo da União. Porém, o Bloco de Referência apenas é estabelecido no caso de o Estado 

não utilizar a sua prerrogativa de regionalizar o saneamento básico, agrupando todos os 

Municípios situados em seu território. Trata-se de atuação subsidiária da União, a ser exercida 

apenas no caso de omissão ou insuficiência da atuação do Estado.56 

 
53 Quais sejam: (i) serviço público de abastecimento de água; (ii) serviço público de esgotamento sanitário; (iii) 

serviço público de manejo de águas pluviais urbanas; (iv) serviço público de limpeza urbana; e (v) serviço 

público de manejo de resíduos sólidos urbanos. 
54 Art. 3º, caput, VI, “b”, da LNSB, na redação do Novo Marco Regulatório do Saneamento. 
55 Art. 3º, caput, VI, “c”, da LNSB, na redação do Novo Marco Regulatório do Saneamento. 
56 Lei 11.445/2007, na redação da Lei 14.026/2020: “Art. 52. (...) § 3º A União estabelecerá, de forma 

subsidiária aos Estados, blocos de referência para a prestação regionalizada dos serviços públicos de saneamento 

básico.”  Porém, a União atuará subsidiariamente somente se o Estado não exercer a sua prerrogativa até o dia 15 
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E a Unidade Regional de Saneamento?  Evidente que também se configura 

como gestão associada de serviços públicos, adotando a forma de consórcio público ou de 

convênio de cooperação entre entes federados. Não é, portanto, instituto completamente 

novo, mas algo já previsto na Constituição a que a lei ordinária estadual empresta apenas uma 

qualificação. Por isso que não entendemos a Unidade Regional de Saneamento como 

inconstitucional, porque não se trata de forma de cooperação em matéria de serviços públicos 

absolutamente nova, ou seja, não albergada pelo artigo 241 da Constituição Federal. 

2. A nova redação da LNSB afirma que é condição para o acesso a recursos da 

União ou a financiamentos com entidades federais a “estruturação de prestação regionalizada” 

(art. 50, caput, VII). Doutro lado, a mesma lei entende como estrutura de prestação 

regionalizada cinco hipóteses: (i) região metropolitana, (ii) aglomeração urbana; (iii) 

microrregião; (iv) consórcio público qualificado como unidade regional de saneamento ou 

como bloco de referência; ou (v) arranjo derivado de convênio de cooperação entre entes 

federativos qualificado como unidade regional de saneamento ou como bloco de referência.57 

Contudo, ao lado destas, mais duas formas foram previstas pelo Decreto 

10.588, de 24 de dezembro de 2020, que regulamentou alguns dispositivos da Lei 

11.445/2020:  (vi) o consórcio público, mesmo que não se caracterize como unidade regional 

de saneamento ou como bloco de referência; e (vii) o arranjo derivado de convênio de 

cooperação entre entes federados, mesmo que não se configure como unidade regional de 

saneamento ou como bloco de referência, desde que tal consórcio ou arranjo se refira ao 

serviço público de manejo de águas pluviais urbanas, de limpeza urbana ou de manejo de 

resíduos sólidos urbanos.58 

 
de julho de 2021 (cf. artigo 15 da Lei 14.026, de 15 de julho de 2020 – “Novo Marco Regulatório do 

Saneamento”). 
57 Art. 3º, caput, VI, da LNSB – Lei Nacional de Saneamento Básico, na redação do Novo Marco Regulatório do 

Saneamento. 
58 Veja-se o dispositivo do mencionado Decreto: “Art. 2º A prestação regionalizada de serviços de saneamento 

visa à geração de ganhos de escala e à garantia da universalização e da viabilidade técnica e econômico-

financeira dos serviços, com uniformização do planejamento, da regulação e da fiscalização. (...) § 11 Para 

serviços de limpeza pública, de manejo de resíduos sólidos urbanos ou de drenagem urbana e manejo de águas 

pluviais, a exigência de prestação regionalizada poderá ser atendida por meio de consórcios públicos, na forma 

prevista na Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, ou por meio de gestão associada decorrente de acordo de 

cooperação, desde que observados os objetivos previstos no caput”. 
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3. Não é necessário, para o acesso aos recursos, que haja efetiva prestação 

regionalizada, mas que exista as estruturas acima mencionadas. O Decreto 10.588/2020 

exige, para comprovar tal requisito, apenas o ato constitutivo de cada uma dessas estruturas. 

4. A LNSB passou a conceituar o que é serviço público de saneamento básico 

de interesse comum: “serviços de saneamento básico prestados em regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões instituídas por lei complementar estadual, em que se 

verifique o compartilhamento de instalações operacionais de infraestrutura de abastecimento 

de água e/ou de esgotamento sanitário entre 2 (dois) ou mais Municípios, denotando a 

necessidade de organizá-los, planejá-los, executá-los e operá-los de forma conjunta e 

integrada pelo Estado e pelos Munícipios que compartilham, no todo ou em parte, as referidas 

instalações operacionais”.59 

Como se observa, para configurar o interesse comum nos serviços de 

saneamento básico, a LNSB passou a exigir “compartilhamento de instalações operacionais 

de infraestrutura de abastecimento de água e/ou de esgotamento sanitário entre 2 (dois) ou 

mais Municípios”.  Com isso:  

a) o legislador federal teria vinculado o legislador complementar estadual?  

b) o legislador complementar estadual somente poderia considerar como 

função pública de interesse comum no saneamento básico, para fins de instituir alguma das 

autarquias compulsórias previstas no art. 25, § 3º, da Constituição Federal, serviços que 

atendessem a característica prevista na Lei federal?  

c) o legislador complementar estadual não pode mais instituir autarquias 

compulsórias para fins de integração econômica, ou para se obter maior escala técnica nos 

serviços?  

d) as funções públicas de interesse comum no saneamento básico se limitam 

aos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, logo não pode 

mais ser gerida por região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, por 

exemplo, a destinação final de resíduos sólidos, mediante aterros compartilhados? 

 

 
59 Art. 3º, caput, XIV, da LNSB, na redação do Novo Marco Regulatório do Saneamento. 
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O STF, em decisão publicada em dezembro de 2020, já na vigência do Novo 

Marco Regulatório, acabou por responder a estas indagações, afirmando que “a instituição de 

regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação 

de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do 

saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde 

pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos”.60  

Ou seja, sejam razões técnicas (“exigências de higiene e saúde públicas”), 

sejam razões econômicas (“dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos 

favorecidos”) são suficientes para legitimar a instituição de região metropolitana, de 

aglomeração urbana ou de microrregião que envolva o saneamento básico – não sendo 

necessário que haja o compartilhamento de infraestruturas, ou, em outras palavras, fico 

mantida a orientação que já adotava a jurisprudência do STF. A dúvida que remanesce é, 

havendo tais infraestruturas compartilhadas, se haveria a obrigação de o Estado instituir 

algumas das autarquias interfederativas compulsórias previstas no § 3º do artigo 25 da 

Constituição Federal. 

 

 

V. CONCLUSÕES 

Autonomia não significa isolamento. Significa também a possibilidade de criar 

obrigações com outros entes, exercendo competências de forma colegiada, integrando ações.  

A alta legitimidade democrática das comunidades municipais, que é a esfera de 

poder mais próxima e mais sob o controle do cidadão, não significa negar a necessidade de se 

produzir escala e coordenação entre as políticas públicas, para se produzir resultados que 

atendam melhor a população, que vise a realizar seus direitos. A questão, portanto, não é 

esvaziar os Municípios (e a democracia), concentrando-se poderes em entidades regionais e 

nacionais.  

O desafio é saber construir espaços comuns, de cooperação. De o Município, 

com sua identidade e orientação política próprias, ser capaz de se relacionar com outros 

 
60 STF, Pleno, Embargos de Declaração na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1842, Redator do Acórdão 

Min. Gilmar Mendes, decisão publicada em 3.12.2020, acessível em: 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754566805. 

http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754566805
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Municípios ou com outros entes da Federação, de forma equilibrada e com segurança jurídica 

– sem que isso implique a subordinação de muitos a alguns poucos.  

O debate da autonomia municipal não é apenas a defesa intransigente da 

autonomia, nem, repete-se, confundir autonomia com isolamento. Este debate implica, em 

realidade, em se construir relações entre as autonomias federativas, mediante consistentes 

institutos de coordenação e cooperação federativas. Por isso, a reflexão sobre os temas deste 

artigo é essencial para futuro de nossos Municípios, que é o mesmo que dizer o futuro de 

nossa democracia. 
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RESUMO:  

Este artigo busca analisar a relação entre espaço e memória, e gerar algumas reflexões sobre a 

importância do espaço dentro das cidades para os processos, projetos e representações da 

memória. Por meio de uma abordagem antropológica, se faz uma resenha de alguns centros de 

memória na América Latina, para depois discutir o caso particular da Colômbia. Ao longo do 

processo argumentativo é importante mencionar outras experiências na região, para avaliar as 

semelhanças e contrastes do que significam os espaços de memória em relação aos debates 

políticos, sociais, históricos e culturais. Finalmente, se traz algumas reflexões com a intenção 

de aprofundar o debate político sobre os projetos de memória conduzidos pela luta popular e 

pelas iniciativas estatais. 

PALAVRAS-CHAVE: Espaço. Memória. América Latina. Colômbia. 

  

ABSTRACT: 

This paper aims to analyze the relationship between space and memory, and to arise some 

reflections on the relevance of the space within the cities for the processes, projects and 

representations of memory. Through and anthropological approach, some memory centers in 

Latin America are reviewed, in order to discuss the case of Colombia. Along the 
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argumentative process, it is important to mention other experiences of memory in the region, 

so similarities and contrasts of what the spaces of memory mean in relation to political, social, 

historical and cultural debates may be assessed. Finally, some reflections are brought aiming 

to deepen the political debate on memory projects led by popular struggles or by the State 

initiatives. 

KEYWORDS: Space. Memory. Latin America. Colombia. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A relação que construímos as pessoas com os espaços que habitamos, 

circulamos e transformamos determina em grande medida as nossas práticas e relações 

sociais. Uma parte daquelas práticas seria o ato de lembrar, que implicaria consequências 

políticas e sociais com relação àquilo que se opta e possibilita lembrar ou ser lembrado, como 

exercício de memória. Assim, a relação entre memória e os espaços que efetuam ou permitem 

lembrar levanta perguntas e reflexões sobre tal processo. 

No passado dia 5 de abril de 2019, dentro do marco da comemoração dos 127 

anos do Parque Municipal Trianon, apresentou-se a oportunidade para o Centro Internacional 

de Direitos Humanos de São Paulo (CIDHSP) de participar e divulgar um pouco do trabalho e 

o planejamento de atividades de pesquisa. Assim, algumas pesquisadoras e pesquisadores dos 

diferentes núcleos de pesquisa do Centro apresentamos algumas perspectivas sobre a relação 

entre memória e direitos humanos. Algumas reflexões daquele dia giraram em torno do 

parque como lugar de memória. Por uma parte, uma memória relacionada com grupos 

oprimidos e marginalizados como o LGTBI+ que sofreram violências e humilhações no 

Parque Trianon. Por outro lado, intervenções relacionadas à esfera ambiental, nas quais se 

argumentava que o a vegetação era um remanescente da Mata Atlântica, uma memória 

socioambiental, de um lugar que foi transformado urbanisticamente para virar um centro 

econômico de São Paulo. Assim, esses dois exemplos permitem refletir sobre os exercícios de 

memória e associá-los aos espaços, a fim de que a memória possa adquirir um sentido 

material ou mais concreto. 
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2. AS CIDADES COMO LUGARES DE RECONSTRUÇÃO E OS MUSEUS 

COMO CENTROS DE MEMÓRIA 

 

Steven Gregory (2007), numa etnografia que analisa os efeitos da 

implementação de políticas neoliberais e a transição de uma economia baseada na agricultura 

para uma centrada no turismo, na República Dominicana, possibilita pensar algumas questões 

no que se refere às relações sociais que se constituem no espaço. Gregory se enfoca num 

setor, alguns bairros e ruas onde acredita que é possível observar a materialização e evidência 

de tais mudanças. Em certa medida, o autor propõe que as desigualdades sociais, raciais, de 

gênero, de origem nacional ou regional se fundam na ordenação socioespacial das diferenças 

e, assim, as configurações econômicas hierárquicas tomam forma no espaço (que habitamos, 

circulamos e onde trabalhamos). Assim, analisar as relações socioeconômicas dentro do 

espaço permitiria gerar perspectivas para dar conta dos processos de transformação e 

marginalização de algumas populações, grupos ou minorias sociopolíticas, similar como foi 

apresentado pelos pesquisadores do CIDHSP no Parque Trianon em 2019. 

Neste sentido, essa etnografia na República Dominicana sobre aspectos mais 

econômicos, poderia estimular alguns caminhos de análise para a relação entre espaço e 

memória. Assim, abre um leque de questões para analisar dita relação a partir dos museus ou 

memoriais, entendidos como espaços de memória. Algumas perguntas que conduziriam esse 

debate seriam de que modo os espaços configuram a memória, considerando que muitos 

desses memorias, especialmente no Cone Sul, se construíram nas ruinas dos centros de 

tortura. Igualmente, cabe a pergunta paralela ao caso de Gregory (2007) sobre a configuração 

de uma memória nos espaços em concreto, que possibilitam ou privilegiam umas histórias em 

detrimento de outras. 

No caso de São Paulo, Brasil, está o Memorial da Resistência. Esse memorial é 

uma instituição governamental que se encarrega de documentar várias práticas de resistência 

do Brasil republicano. O edifício está sediado no prédio que foi o Departamento Estadual de 

Ordem Política e Social de São Paulo (Deops/SP), entre 1940 e 1983, que foi um dos lugares 

de tortura e encarceramento da ditadura militar (1964-1985). Uma visita ao Memorial permite 

ver como se tenta recriar uma memória do sofrimento das pessoas ali detidas, já que no 

espaço se reproduzem as cadeias, banheiros e dormitórios, assim como o pequeno corredor 

onde os e as detidas tomavam uns poucos minutos de sol. 
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Essa noção de memória que proporciona um vínculo entre o lugar de tortura e a 

história das ditaduras militares é particularmente abordada na América do Sul. No Cone Sul, a 

ideia de memória é usada por atores sociais e intelectuais para se referir sobretudo a 

acontecimentos ocorridos durante as ditaduras militares nos anos 1960 a 1980. Em países 

como o Peru e a Colômbia, o termo é mais comumente aplicado em relação aos conflitos 

armados entre os Estados nacionais e grupos insurgentes marxistas, leninistas ou maoístas, 

como o Sendero Luminoso e as Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. 

 

 

3. OS MUSEUS DA MEMÓRIA NA AMÉRICA LATINA E COLÔMBIA 

Devido à importância política e acadêmica do conceito na América Latina, a 

palavra “memória” tem aparecido recorrentemente em museus da região dedicados a narrar 

eventos e situações de violência política atroz e a promover e reivindicar os direitos humanos 

(FRANCK, 2016). Entre outros, poderíamos citar o Museo Memorial de la Resistencia 

Dominicana, em Santo Domingo; El Garage Olimpo e o Museo de la Memoria e o Parque de 

la Memoria, na Argentina (WILSON, 2016); o Museo de la Memoria y los Derechos 

Humanos, em Santiago do Chile (SODARO, 2018), o Memorial da Resistência de São Paulo 

(NEVES, 2016), a Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), em Buenos Aires e a Escuela 

de Ingenieros Tejas Verdes, no Chile. No caso do Peru, em que ocorreram processos mais 

similares ao caso colombiano, se destacam o Museo de la Memoria de ANFASEP 

(Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Desaparecidos y Detenidos del Perú) 

(FELDMAN, 2012), aberto em 2005, e o Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión 

Social, inaugurado em Lima em 2015 (DEGREGORI et al. 2016). 

O que une todos esses e vários outros lugares – alguns localizados em antigos 

centros de repressão e resistência, outros construídos especialmente como museus – é o 

esforço por promover a reflexão e conscientização sobre a violência política e os direitos 

humanos, e em consequência evitar a repetição de processos passados. Assim, os museus da 

memória estão vinculados a uma intenção de alcançar mudanças sociais e políticas através da 

narração do passado, mais do que à ideia de comemoração nacionalista, que era fundamental 

para os trabalhos de Nora (1989) e inspirados por ele. 

Em um panorama mais geral, Sodaro (2018) argumenta que a proliferação de 

museus da memória é um fenômeno recente, típico da segunda metade do século XX. Para 

ela, os museus da memória seriam uma forma de lembrar e ensinar sobre a violência política 
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do passado (p. 13). Assim, como uma manifestação do chamado boom da memória nos 

campos acadêmico, político e jornalístico, os museus teriam funções pedagógicas, 

arquivísticas e em alguns casos jurídicas, orientadas para a elaboração, fortalecimento, 

regulamentação e legitimação da cidadania e identidade. Narrar e entender a violência seria 

necessário para detê-la e preveni-la, assim como para curar feridas. Muitas vezes localizados 

em lugares onde aconteceram as atrocidades, esses museus teriam uma legitimidade social e 

uma função para a preservação e educação. Finalmente, os museus da memória poderiam ser 

projetos nacionais ou locais, com escopos divergentes com respeito aos objetivos e 

arquiteturas. Alguns podem ser mais tradicionais, outros mais interativos, outros recriam 

experiências e ambientes onde aconteceram violências e, outros tentam apelar mais às 

emoções e sensações dos visitantes. 

Elizabeth Jelin (2002) contextualiza o processo de construção de espaços 

dedicados à “memória” no quadro mais amplo de disputas políticas por monumentos e 

símbolos materiais do passado. Em suas palavras, 

 

Toda decisión de construir un monumento, de habilitar 

lugares donde se cometieron afrentas graves a la dignidad 

humana (campos de concentración y detención, 

especialmente) como espacios de memoria, o la 

construcción de museos y recordatorios, es fruto de la 

iniciativa y la lucha de grupos sociales que actúan como 

“emprendedores de la memoria”. (JELIN, 2002, p. 54-55) 

 

Assim, a elaboração ou construção da “memória” a partir de monumentos, 

museus ou espaços físicos, em geral, seria uma disputa pelo sentido, pelo reconhecimento, 

pelos conteúdos e narrativas relacionadas ao lugar. Esta disputa, basicamente entre grupos que 

promovem e grupos que rejeitam certas memórias, estaria focada no âmbito público e oficial 

de uma memória dada e particular, que pretende influir em processos de cura, verdade, 

preservação e não repetição. 

Ludmila Catela (2002), que realiza grande parte da sua pesquisa sobre o 

assunto da memória a partir de reflexões em torno do arquivo como lugar e sujeito ativo na 

classificação e representação da realidade social, propõe pensar os arquivos como territórios 

de memória. A autora sugere refletir a partir da tensão entre os significados dados aos 
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arquivos pelos atores e as questões analíticas propostas por ela. A perspectiva está inspirada 

nos lieux de mémoire (NORA, 1989), porém substitui o conceito de lugar pela noção de 

território, pois um lugar seria mais estático e unitário. Assim, a noção de território envolve 

uma articulação entre os espaços e práticas daqueles envolvidos nos processos de produção de 

memória, sublinha os vínculos, hierarquias, reprodução de um tecido de espaços e permite 

associá-lo a conceitos como litígio, deslocamento, demarcação, disputas, direitos e 

legitimidade (CATELA, 2002, p. 22). Em consequência, as categorias de memória e política 

se tornam fundamentais para desenvolver a sua pesquisa sobre os arquivos da repressão, 

permitindo pensar a memória, de novo, relacionada com política, espaço, disputa e, agora, 

com território. 

Karen Bishop (2014), que tem pesquisado sobre literatura, direitos humanos, 

tortura e arquitetura na Argentina e no Chile, analisa os debates sobre os lugares 

arquitetônicos que alojam representações da violência das ditaduras nesses dois países, 

especialmente a Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), em Buenos Aires e a Escuela de 

Ingenieros Tejas Verdes, nas cercanias de Santiago. A autora criou o conceito de “arquitetura 

do desaparecimento” para se referir a experiências no Cone Sul, onde surge um debate em 

torno dos espaços para ser conservados, as memórias que devem ser preservadas e quais 

seriam as responsabilidades dos governos democráticos com respeito à restauração e 

museificação dos centros onde aconteceram torturas e assassinatos durante processos 

ditatoriais. 

Karen Franck (2016) contextualiza o auge deste tipo de instituições, 

ressaltando sua preocupação em “fazer públicas aquelas ações humanas que foram 

desumanas” (FRANCK, 2016, p. 26, tradução nossa). A autora argumenta que: 

 

El establecimiento de un museo nacional que presente de 

manera pública las acciones atroces cometidas o 

permitidas por esa misma nación, así como sus 

devastadoras consecuencias, depende del compromiso y 

de la decidida acción de la sociedad civil, junto con el 

compromiso y el apoyo del Gobierno. Para conseguirlo se 

requiere de coraje. (FRANCK, 2016, p. 26) 
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Para o caso particular do Museu de Memória da Colômbia, os desafios 

parecem ainda maiores. Segundo Franck (2016), o projeto e as atividades do Museu estariam 

em curso ao mesmo tempo que se busca e constrói a paz, assim como se continuam 

documentando e coletando arquivos de guerra e violência. Além de contribuir para uma 

reparação simbólica e coletiva das vítimas, o Museu também buscaria contribuir para a 

mudança social e política ao gerar reflexões nos visitantes e na sociedade colombiana sobre 

processos ainda em curso. Outro dos projetos ambiciosos do Museu é abordar os fatores 

sociais, políticos, históricos e econômicos que levaram ao conflito interno na Colômbia, 

refletindo sobre suas raízes na própria estrutura da sociedade colombiana. Finalmente, o 

Museu teria o objetivo incomum de proporcionar depoimentos e material dos perpetradores, 

como uma tentativa de compreender sua perspectiva e as condições de possibilidade da 

execução de atos e crimes hediondos. 

No entanto, há experiências de preservação e pedagogia da memória na 

Colômbia que, no caso, poderiam servir como antecedentes. Por exemplo, na região dos 

Montes de María, entre os departamentos de Bolívar e Sucre, no Caribe colombiano, se 

desenvolve uma iniciativa da sociedade civil chamada Museo Itinerante de la Memoria y la 

Identidad de los Montes de María (MIM), também conhecida como El Mochuelo. Esse 

projeto de preservação e promoção de exercícios da memória, se estrutura a partir de uma 

museologia comunitária a fim de contribuir à reconstrução do tecido social e ao 

empoderamento das pessoas (GONZÁLEZ, 2016). Nessa região, a população civil tem 

sofrido os efeitos mais adversos da guerra entre guerrilhas e paramilitares, muitas vezes com a 

conivência das forças armadas estatais. O Museo Itinerante de la Memoria y la Identidad de 

los Montes de María é um projeto para a superação e transformação dos contextos do conflito, 

estigmatização e pobreza que têm sido vinculados ao território e à população. O Museu está 

concebido em três dimensões em torno de território, memória e comunicação. A memória, 

neste caso, seria abordada como prática política e mecanismo que permitiria estratégias de 

ressignificação para a não-repetição da violência (BAYUELO; SAMUDIO; CASTRO, 2013). 

A relação entre conflito armado e memória na Colômbia tem sido abordada, 

igualmente, por instituições museais dedicadas a temáticas mais gerais. O Museo del Siglo 

XIX, o Museo de Arte de la Universidad Nacional de Colombia, o Museo Nacional de 

Colombia e o Museo de Antioquia são algumas das instituições que têm realizado projetos 

relacionados à violência e memória. No entanto, o papel das instituições da memória tem sido 
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relativamente marginal, especialmente com respeito ao caráter coletivo e plural das vozes e 

interpretações museográficas da memória histórica dos grupos socais subalternos (LÓPEZ, 

2013). Os efeitos dessas iniciativas ainda são pouco claros, pois elas se realizaram de forma 

isolada e desarticulada. Além disso, a interlocução com os movimentos sociais, organizações 

de direitos humanos e de parentes de desaparecidos ou vítimas da guerra tem se dado de 

forma problemática e restrita aos períodos dos projetos (LÓPEZ, 2013). Em consequência, o 

Museu de Memória da Colômbia terá um papel fundamental para as organizações das vítimas, 

para a defesa dos direitos humanos e para a redefinição do conflito armado na Colômbia. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

A configuração recíproca entre a cidade e a memória permite a possibilidade de 

construção de museus e memorias dedicados aos passados violentos. Na América Latina, em 

particular, essa configuração recíproca se evidencia quando os lugares de memória, como no 

Cone Sul, muitas vezes são construídos sobre os vestígios da barbárie ou, como no Peru e a 

Colômbia, se erguem edificações específicas paro o acolhimento do patrimônio material e 

imaterial das guerras civis e conflitos sociais. No entanto, ambos os casos são sujeitos ao 

estudo das condições geográficas, políticas e sociais que permitem idealizar e concretizar tais 

centro. 

Ordenar os lugares de memória dentro das cidades consiste também em uma 

forma de reconhecer e reafirmar ou não a importância das vítimas das ditaduras e guerras 

civis na América Latina. A importância de um museu em um antigo centro de tortura é ao 

mesmo tempo constitutiva do que esse museu representa para a sociedade e de como as 

associações de vítimas têm conseguido transformar esses espaços. A construção de edifícios 

modernos e amplos também permite inferir questões relativas ao passado em meio de uma 

relação entre museu de memória e cidade. Assim, o estudo das relações constitutivas entre as 

lutas pela memória e a disposição dos centros de memória em alguns lugares específicos da 

cidade estimula as reflexões críticas entre o espaço e a memória.  
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