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Resumo: Este artigo objetiva apresentar algumas reflexões sobre a violação de direitos 
humanos com ênfase no crescente processo de criminalização da pobreza, agravado, a 
partir da década de 1970. Para tanto buscou-se demonstrar como a instituição de políticas 
neoliberais resultou na implantação de políticas restritivas de direitos e coercitivas, 
destinadas quase que exclusivamente à classe trabalhadora, e como, na prática, ocorre o 
processo de criminalização da pobreza. Diante de tais reflexões, são apresentadas algumas 
contribuições a partir da criminologia radical, que busca compreender crime e criminoso a 
partir de um conceito socialista. 
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Abstract: This article presents some reflections on the  violation of human rights 
emphasizing the growing  process of criminalization of poverty, compounded from the 
1970s. Therefore we sought to demonstrate how the imposition of neoliberal policies 
resulted  in the implementation of restrictive policies and  in the Seduction rights, aimed 
almost exclusively to the working class, and how, in practice, the process of criminalization of 
poverty occurs. Faced with such reflections, are some contributions from the radical 
criminology, that looks for understand crime and criminal from the socialist concept.  
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1. INTRODUÇÃO 

A garantia de direitos humanos remete a histórias de lutas e conquistas que 

atravessam gerações, tendo como marco inicial a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem e do Cidadão, resultado da Revolução Francesa de 1789, que trazia ideais de 

liberdade, igualdade e fraternidade. 

Passados mais de dois séculos de sua proclamação, deve-se questionar se os 

direitos humanos, então proclamados, estão sendo respeitados. É possível dizer que em 
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sua grande maioria, não. Basta observar as contínuas violações de direitos que ocorrem 

todos os dias ferindo a dignidade do ser humano. 

As violações de direitos humanos ocorrem de diversas formas; nas guerras, em que 

milhares de vidas são ceifadas, em que pessoas são torturadas e expostas a condições sub-

humanas de existência; também ocorrem de forma sutil, como na criminalização da pobreza, 

em que Estados divulgam amplamente seus códigos penais, que estabelecem penas para 

crimes cometidos, selecionando, assim, aqueles que serão incriminados. 

O trabalho que segue apresenta algumas reflexões sobre as violações de direitos 

humanos, com ênfase no crescente processo de criminalização da pobreza, agravado desde 

a década de 1970, com o advento do neoliberalismo.  

Para tanto, buscou-se, num primeiro momento, apresentar fatos de violações de 

direitos humanos, que ocorreram no século XX, em guerras, em experimentos científicos, 

em ações ou omissões por parte do Estado e de outras instituições. Num segundo, 

apresentou-se como os Estados (neste caso Estados Unidos e nações europeias, por serem 

protagonistas), através de suas políticas, garantem ou eliminam direitos, atendendo aos 

mandos e desmandos do capitalismo. E, por fim, far-se-á uma explanação referente ao 

processo de criminalização da pobreza, apresentando conceitos sobre crime e criminoso, 

expondo como a população pobre tem sido a principal vítima de políticas criminais e, com 

isso, de violações de direitos humanos e como a teoria da criminologia radical pode 

contribuir para uma mudança desse cenário. 

2. O SÉCULO XX E AS VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS 

 Fazendo uma retrospectiva sobre violações de direitos humanos no século XX, pode-

se dizer, conforme Eric Hobsbawn, (1995, p.15), que este foi o Século dos Extremos. Uma 

Era de Catástrofe, que se estendeu de 1914 até o final da Segunda Guerra Mundial; a Era 

dos Anos de Ouro, com duração de 25 a 30 anos após esta Guerra, e, a partir da década de 

1970, um retrocesso, uma nova era de decomposição, de crises e incertezas. 

 No referido século, milhões de pessoas foram vítimas de atitudes cruéis e bárbaras, 

promovidas em grande parte por líderes de Estados em busca de poder político e 

econômico, e que expressam a falta de humanidade, a ganância e o egoísmo daqueles que 

promoveram e ainda promovem atrocidades contra sua própria espécie. Fatos conhecidos 

mundialmente ou não, mas que podem ser relembrados, ou então levados ao conhecimento 

das pessoas, para que lutem contra tais atitudes. Fábio K. Comparato apresenta em seu 

livro “A afirmação histórica dos direitos humanos”, fatos que, ao longo da história, violaram 

direitos, dos quais alguns serão elucidados brevemente.  

Conforme Comparato (2008), a Segunda Guerra Mundial, deixou aproximadamente 

60 milhões de mortos, entre estes, 06 milhões de judeus; na Rússia, 1933-35, Stalin 
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determina cerco policial a toda zona rural ucraniana, todos os alimentos foram requisitados à 

força, impedindo militarmente a entrada de novos suprimentos alimentares. Talvez essa 

tenha sido a primeira vez que um Estado provocou intencionalmente a fome de parcela 

considerável de seu próprio povo para atender a objetivos políticos. Durante a Guerra do 

Golfo, início de 1991, cerca de 65.000 iraquianos tornaram-se prisioneiros dos norte-

americanos. Houve também a imposição de um bloqueio econômico ao Iraque que provocou 

a fome e o alastramento de doenças em toda a população civil.  

Mas não foram somente as guerras que geraram e geram violações de direitos 

humanos. Segundo Comparato (2008, p. 300).  

 

Nos Estados Unidos, no ano de 1932 uma pesquisa médica iniciada pela Seção 
de Doenças Venéreas, do Centro de Doenças Comunicaveis do Serviço de 
Saúde Pública de  envolveu 600 indivíduos negros do sexo masculino foram 
envolvidos, mediante oferta enganosa de tratamento médico gratuito, num estudo 
sobre os efeitos da Sífilis. Mais 400 indivíduos, portadores da moléstia, deixaram 
de ser tratados, provocando com isso a contaminação de suas mulheres e 
crianças. Muitos morreram da doença. Nos anos 1950-60, o governo norte-
americano efetuou experimentos com radiações atômicas em seres humanos. 
Algumas pessoas sofreram injeções de plutônio e crianças mentalmente 
retardadas foram alimentadas com comida radioativa. Ao mesmo tempo o 
governo permitia  a emissão de radiações nas proximidades das zonas urbanas 
para observar os efeitos daí recorrentes. O presidente Clinton apresentou 
desculpas oficiais às vítimas de ambas as experiências em 1995 e 1997.  

 

Além do que já foi mencionado, existe ainda a exploração econômica dos países 

industrializados sobre os países em desenvolvimento, que legalmente não é considerada 

crime, mas expõe milhares de pessoas a condições sub-humanas; o crescente desrespeito 

à biodiversidade, com desmatamentos, poluição do solo, água e ar, extinção de animais e 

plantas, ações que geram precarização da condição de existência dos seres vivos na terra; 

o terrorismo, nos países do Oriente Médio e Europa, que vitimiza civis quase todos os dias.  

Os crimes até aqui mencionados, em geral foram cometidos por uma nação 

(governo) contra outra nação na luta por poder político, econômico, por território etc. 

Todavia esses absurdos ocorrem também dentro dos Estados Nacionais, quando o governo, 

aliado ou não à classe dominante, viola direitos dos cidadãos de seu país. Basta lembrar as 

ditaduras em países da América Latina, a partir das décadas de 1960-70, que torturaram e 

assassinaram milhares de civis; a ausência ou redução de investimentos em políticas 

econômicas e sociais, que condena inúmeras pessoas a situações de vulnerabilidade 

extrema; o processo de criminalização da pobreza, que pune determinadas atitudes de 

grupos específicos, em geral pobres, podendo levar ao encarceramento. Assim, ao invés do 

Estado proteger os “seus”, ele acaba por vitimizá-los com políticas que excluem, 

estigmatizam, criminalizam e exterminam pessoas da classe trabalhadora, de minorias 

étnicas, sexuais, religiosas, entre outras. 
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Com tantas violações à dignidade humana, muitas lutas foram e ainda são travadas 

na busca por direitos. É fato que muito se conquistou, no entanto pouco se efetivou ou se 

efetiva. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, inspiração e orientação para 

muitos outros documentos, em seu artigo 1º proclama: “Todos os seres humanos nascem 

livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em 

relação uns aos outros com espírito de fraternidade”, reafirmando os ideais de Revolução 

Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. É relevante observar que a liberdade e a 

igualdade mencionadas permanecem somente no plano civil sem contemplar o econômico e 

o social, e que a propriedade privada constitui-se em direito inviolável, o que deixa claro que 

a ideia não é liberdade e igualmente real, mas abstrata, pois não há igualdade de condições. 

Apesar disso, deve-se considerar que esta Declaração foi, sim, um avanço no que tange à 

garantia de direitos. 

Situada historicamente no Pós-Segunda Guerra Mundial, a Declaração surge no 

momento em que os países destruídos pela Guerra precisavam de políticas que 

incentivassem o crescimento econômico e social e, assim, garantissem a sobrevivência do 

capitalismo que estava em crise. Nesse sentido, acompanha o momento histórico e 

contempla direitos econômicos e sociais – previstos nos artigos XXII a XXVI da mesma 

declaração – como direito à seguridade social; os principais direitos ligados ao trabalho; 

direito ao repouso e férias remuneradas; padrão de vida capaz de assegurar a si e sua 

família, saúde, lazer, alimentação, vestuários, cuidados médicos; a maternidade e a infância 

têm direito a cuidados especiais; e, o direito à educação. 

Direitos estes que, em sua grande maioria, estão contemplados nas constituições 

nacionais e em legislações específicas de cada país, uma vez que a “[...] Declaração 

Universal dos Direitos do Homem é uma recomendação que a Assembleia Geral das 

Nações Unidas faz aos seus membros (carta das Nações Unidas, artigo 10)”  

(COMPARATO, 2008, p. 227). 

Dessa forma, logo após a Guerra, os países Europeus e os Estados Unidos foram 

palco de um intenso processo de implantação de direitos sociais, políticos e civis, porém 

estes começaram a ruir após 1970. 

3. OS ESTADOS NACIONAIS E AS POLÍTICAS DO WELFARE STATE E DO 
NEOLIBERALISMO: AVANÇOS E RETROCESSOS 

Após a Segunda Guerra Mundial, muitos países destruídos pela brutalidade da 

Guerra, implantam políticas de rápido crescimento econômico e social. Objetivam, com isso, 

reconstruir os Estados, garantir a sobrevivência do capitalismo que estava em crise e fugir 

da ameaça socialista que vinha da Rússia e de partidos comunistas de diversos países. As 
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políticas do Welfare State em seu receituário contemplavam um Estado intervencionista, 

forte, com o “[...] estabelecimento de políticas abrangentes e mais universalizadas, 

baseadas na cidadania, de compromisso governamental com o aumento de recursos para a 

expansão de benefícios sociais, de consenso político em favor da economia mista e de 

amplo sistema de bem-estar e de comprometimento estatal com crescimento econômico e 

pleno emprego” (PIERSON, apud BEHRING, BOSCHETI, 2008, p. 92). O que garantiu aos 

países da Europa e aos Estados Unidos um período de aproximadamente 30 anos de 

crescimento econômico e social. 

O Estado de Bem Estar Social, apesar dos avanços sociais e econômicos 

conquistados, faz parte do sistema capitalista assim como as crises que lhes são inerentes. 

O Welfare State entra em crise a partir de meados da década de 1960, abrindo espaço para 

um novo momento na história do capitalismo, o neoliberalismo. 

As políticas neoliberais foram idealizadas logo após a Segunda Guerra Mundial, 

porém só encontram possibilidade de ascensão com a crise do Welfare State. 

 

O remédio, então, era claro: manter um Estado forte, sim, em sua capacidade de 
romper com o poder dos sindicatos e no controle do dinheiro, mas parco em todos 
os gastos sociais e nas intervenções econômicas. A estabilidade monetária deveria 
ser a meta suprema de qualquer governo. Para isso seria necessária uma disciplina 
orçamentária, com a contenção dos gastos com o bem estar, a restauração da taxa 
natural de desemprego, ou seja, a criação de um exército industrial de trabalho para 
quebrar os sindicatos. Ademais, reformas fiscais eram imprescindíveis, para 
incentivar os agentes econômicos. Em outras palavras, isso significa redução de 
impostos sobre rendimentos mais altos e sobre as rendas (GENTILLI, 1995, p. 11). 

 

Eis aí o remédio para a salvação da sociedade capitalista, um Estado que está muito 

mais para o econômico que para o social, que atende aos mandos e desmandos do 

capitalismo deixando no abandono milhões de pessoas que, pela ausência de condições 

mínimas de subsistência, perecem todos os dias. 

Muito do que já havia sido conquistado, no período de Welfare State, como políticas 

de proteção ao trabalho, programas sociais universais começam a ser desestruturados. Na 

prática, para os direitos humanos, de acordo com Gentilli (1995, p. 12), os resultados do 

neoliberalismo foram desemprego massivo, greves, uma nova legislação antissindical e 

corte de gastos sociais.  

Tudo isso fez aumentar consideravelmente a desigualdade social no mundo. 

Segundo Trindade (2011, p. 209), 

 

[...] a quantidade de pobres cresce continuamente, cerca de 25 milhões de pessoas 
por ano. [...] os 447 indivíduos bilionários do planeta concentram em suas mãos 
renda equivalente à metade dos habitantes da Terra (3 bilhões de pessoas) e as 
duzentas maiores empresas multinacionais dominam 28% do valor produzido no 
mundo enquanto empregam apenas 1% da força de trabalho. 
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Acompanhando essa crescente desigualdade social, a precarização das condições 

de trabalho e de vida da classe trabalhadora, vê-se a redução de políticas sociais e um 

aumento de políticas repressoras e coercitivas. 

Nos Estados Unidos, surgem a partir da década de 1970, as chamadas “zonas 

cinzentas, [...] lugares que conformam localidades, regiões e até países [...] onde a 

cobertura socioinstitucional do Estado é extremamente precária ou inexistente, e as 

atividades econômicas ilegais como os tráfico de droga e armas, juntamente com 

exploração sexual, atuam como vetores estruturantes de relações sociais perversas” (MINC, 

apud SOUZA, OLIVEIRA, 2013, p. 116). Nesses locais, são instituídas “leis paralelas”, 

impostas por facções criminosas às pessoas que ali vivem. 

E, como resposta a tudo isso, o Estado Social transforma-se num Estado Penal, que 

nega à população direitos e torna caso de polícia as expressões da “questão social”, cada 

dia mais evidentes. 

 Esse Estado Penal, que criminaliza a pobreza agindo de forma coercitiva e punitiva, 

busca justificar tais atitudes alegando proteção aos “cidadãos de bem” da sociedade. 

 Nos países que adotaram as políticas de repressão penal, iniciadas nos Estados 

Unidos, o número de pessoas encarceradas cresceu de forma espantosa. Segundo 

Wacquant, (2011, p. 28) a população penitenciária do país quadruplicou em duas décadas.  

Observa-se um retrocesso na garantia de direitos e um avanço das legislações 

coercitivas e punitivas, um retorno a velhas legislações como a Lei dos Pobres, de 1531 e 

1601; Lei do Domicílio, 1662; A Nova Lei dos Pobres, 1834. Tais leis “[...] estabeleciam um 

‘código coercitivo de trabalho’ (CASTEL, 1998, 1776) e seu caráter era punitivo e repressivo 

e não protetor” (BEHRING, BOSCHETTI, 2008, p. 48). Muito próximo ao que as atuais 

legislações estabelecem, ou seja, destinadas aos que permanecem “vadiando” nas ruas tais 

como: mendigos, prostitutas, flanelinhas, desempregados etc., causando “desordem”, 

“sujeira” e “insegurança social”. 

Para solucionar tais problemas, os Estados Unidos foram os pioneiros na 

implantação de políticas repressoras, como a Política de “Tolerância Zero”. 

 

De Nova York, a doutrina da “tolerância zero”, instrumento de legitimação e a 
judicialização da pobreza que incomoda – a que se vê, a que causa incidentes e 
desordens, no espaço público, alimentando, por conseguinte uma difusa sensação 
de insegurança, ou simplesmente e incômodo tenaz e de inconveniência –, 
propagou-se através do globo a uma velocidade alucinante. E com ela a retórica 
militar da guerra ao crime e da reconquista do espaço público, que assimila os 
delinquentes (reais ou imaginários), sem teto, mendigos e outros marginais a 
invasores estrangeiros – e que facilita o amálgama com a imigração, sempre 
rendoso eleitorado (WACQUANT, 2011, p. 38). 

 

 Conforme o autor, essa política de tolerância zero, que resulta no encarceramento da 

população empobrecida, é logo copiada por outros países como Inglaterra; Itália, 1997; 
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México, 1998; Argentina, 1998; no Brasil, 1999, iniciando pela cidade de Brasília, sob a 

alegação que ela tornaria as cidades mais seguras, eliminando pessoas indesejadas das 

ruas, praças, locais públicos e diminuiria a criminalidade através aprisionamento dos 

criminosos. Na verdade, o que se observa com esta política é que há um crescente 

processo de criminalização da pobreza, em que determinadas atitudes de determinados 

grupos são penalizadas, tratam “[...] diferentemente condutas idênticas na sua subjetividade, 

para classificá-la de criminosas ou não em razão do tipo de sujeito que as pratica. 

(THOMPSON, 2007, p. 52). O processo de criminalização da pobreza é o que se pretende 

abordar no item que segue. 

4. CRIMINALIZAÇÃO DA POBREZA: O CRIME E O CRIMINOSO 

O conceito de crime está disposto nas legislações nacionais e internacionais. No 

Brasil, o Decreto-lei  está disposto n° 3.914, de 09/12/1941 – Lei de Introdução e da Lei de 

Contravenções Penais dispõe: 

 

Art. 1º Considera-se crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou 
de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a 
pena de multa; contravenção, a infração penal a que a lei comina, isoladamente, 
pena de prisão simples ou de multa, ou ambas alternativas ou cumulativamente. 

 

De acordo com a legislação uma atitude só pode ser considerada criminosa se 

houver lei anterior que assim a defina. Nesse sentido, o Decreto-lei n° 2.848, de 07/12/1940, 

com a redação dada pela Lei n° 7.209, de 11/07/1984 – Código Penal Brasileiro, dispõe: 

“Art. 1º - Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação 

legal”. O objetivo de se penalizar determinadas atitudes seria para limitar e/ou evitar 

comportamentos, condutas consideradas nocivas à sociedade. 

 A ciência que estuda comportamentos definidos como crimes são conhecidas como 

ciências criminais. Dentro dessas ciências, existem teorias que buscam explicar o 

comportamento criminal e fundamentam-se em estudos a partir da visão de mundo que as 

orienta.  

Na maior parte dos países, as teorias que amparam o poder judiciário nas decisões 

são as teorias da criminologia tradicional, ligadas a concepções positivistas de crime. 

Conforme Santos (2008, p. 35-36), 

 

[...] a definição legal de crime, base do trabalho da criminologia tradicional, está 
ligada à ideologia da neutralidade do Direito, (apresentado como instrumento de 
justiça social e de proteção de interesses gerais), e como instrumento de controle 
das vítimas da exploração e opressão social – trabalhadores integrados no 
mercado de trabalho e os marginalizados sociais –, cujos protestos, reivindicações 
e revoltas são reprimidos pela força da ordem e frequentemente canalizados para 
o sistema de justiça criminal.  
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O crime é aqui entendido como um problema do indivíduo, de desvio de 

personalidade, de caráter, e esse comportamento criminal deve ser corrigido através de leis 

que punem com rigor e severidade, a fim de manter a ordem e o controle social. “Essas 

definições, construídas nos limites internos da ideologia dominante, representam o conceito 

burguês de crime, que exclui o aspecto subordinado da contradição histórica, a classe 

trabalhadora e a ideologia que fundamenta um conceito socialista de crime” (SANTOS, 

2008, p. 49). 

Na criminologia da teoria tradicional, conforme Thompson (2007), o criminoso é o 

indivíduo condenado pela justiça – sobretudo se for recolhido à prisão, fazendo jus, dessa 

maneira, ao rótulo de delinquente, por parte do grupo social. No entanto, para ser 

considerado criminoso, o indivíduo deverá sujeitar-se a um processo que inicia na delegacia 

e termina em Juízo, onde pode ser condenado ou absolvido. Se condenado torna-se 

criminoso, porém se absolvido, mesmo que tenha cometido o crime, legalmente não é 

considerado criminoso. Observa-se, nesse caso, certa incoerência, que o autor chamará de 

“cifra negra da criminologia”, que considera as perdas que ocorrem desde o início, quando o 

fato é relatado à polícia até seu julgamento, afirmando que apenas uma ínfima parte dos 

crimes perpetrados chega à condenação. O autor apresenta uma série de situações que 

ocorrem nesse processo como os crimes que nunca são relatados à polícia; por esse 

motivo, não passíveis de condenação, como: comprar de contrabandista cigarros, bebidas 

etc; dar dinheiro a um guarda de trânsito; fornecer atestado médico atestando doença 

inexistente; exploração sexual; crimes praticados por agentes públicos como corrupção, 

lavagem de dinheiro, os chamados crimes do colarinho branco, que raramente recebem 

condenação. Crimes relatados, mas não registrados pelo agente da polícia. Crimes 

registrados, mas não investigados. Crimes investigados, mas que não geram inquérito. 

Crimes cujos inquéritos são arquivados. Crimes que resultam em absolvição. Crimes em 

que ocorre a condenação do réu com expedição de mandado de prisão, mas que não é 

cumprido. Enfim, inúmeras situações que se constituem em crime, mas que ficam sem 

condenação. 

Tais situações geralmente ficam fora das estatísticas oficiais de crimes, gerando uma 

lacuna, a “cifra negra”, entre os crimes efetivamente ocorridos e os que aparecem nas 

estatísticas, o que leva, muitas vezes, a uma ideia errada sobre crime e criminoso.  

 

[...] apenas um terço das infrações chega à polícia, e se essa parcela minoritária 
vai sofrendo pesadas baixas no trajeto para o claro da ordem formal, sendo que 
só no último passo do caminho – o condenado que realmente chega ao cárcere – 
essa perda se dá em quase dois terços, fica claro que a população carcerária 
representa parcela irrelevante quanto ao universo dos criminosos (THOMPSON, 
2007, p 32).  
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Para criminólogos das teorias tradicionais, que consideram como criminosos apenas 

os que possuem condenação e chegam à prisão, esse tipo de política é conveniente, pois 

cria uma desconfiança contra a classe social empobrecida, que na sua grande maioria é 

aquela que chega à prisão e livra de desconfiança pessoas das classes média e alta que, 

por serem bem sucedidas na vida, não teriam motivos para delinquir. 

 

Noventa e cinco e por cento dos presos pertencem à classe social mais baixa. 
Desse dado a criminologia tradicional infere a conclusão de que a maioria dos 
criminosos é pobre, e logo, a pobreza se apresenta como um traço característico 
da criminalidade. Essa inferência "cientifica” recebe-a com entusiasmo a 
burguesia, uma vez que se casa à perfeição por ela esposada, a qual se 
estrutura basilarmente na teoria do contrato social: todas as pessoas são iguais 
perante a lei; por consequência, a todas são propiciadas oportunidades idênticas 
na vida; vencem (na visão capitalista vencer é sinônimo de enriquecer) as 
dotadas de melhores qualidades (princípio de meritocracia); logo as melhores 
estão nas classes mais altas; as piores nas classes inferiores; o crime é algo mau 
em si, resultado, pois, da ação de pessoas más; daí nada mais lógico do que 
concluir que o crime é uma manifestação típica das classes mais baixas 
(THOMPSON, 2007, p. 32). 

  

Outro fato a ser observado e que deixa claro o processo de criminalização da 

pobreza é que existem alguns fatores determinantes, de maior visibilidade da infração, veja-

se: a polícia raramente entra em condomínios de luxo (até porque possuem segurança 

particular para garantir a inviolabilidade do lar e a segurança dos moradores) para fazer 

“batidão” e, assim, identificar possíveis crimes que estejam sendo cometidos nesses locais. 

Diferente do que ocorre em bairros e comunidades pobres, em que a polícia está presente 

no bairro e a qualquer momento pode entrar nas casas das pessoas para identificar 

possíveis crimes sendo cometidos nestes locais. Também nas festas, nos bares do 

subúrbio, a polícia está presente, fazendo os ditos “batidões”, colocando as pessoas contra 

paredes para revistá-las e assim localizar objetos de delito, o que dificilmente ocorre em 

festas particulares de executivos, de políticos, de pessoas das classes altas, onde podem 

estar acontecendo acordos para desvios de verbas públicas, exploração sexual, venda e 

consumo de drogas etc., nestes, a polícia raramente está presente. 

Em geral, as pessoas das classes média e alta não são vistas como uma ameaça 

para a sociedade; seriam pessoas incapazes de cometer crimes; podem ser consideradas, 

conforme Thompson (2007, p. 54), “desonestas, imorais, imerecedoras de confiança, 

espertas, mas nunca criminosas”. No entanto, essas pessoas são as que roubam milhões 

dos cofres públicos, sonegam impostos, exploram o trabalho alheio, e, por tal motivo, 

deixam milhares de pessoas sem acesso a direitos fundamentais como água, alimentação, 

moradia, educação, enfim dignidade. 

 A partir das situações aqui apresentadas, é fácil observar como ocorre o processo de 

criminalização da pobreza e de violação de direitos humanos. Utilizando como exemplo o 

direito à igualdade: se todos fossem iguais perante a lei, por que apenas alguns grupos e/ou 
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pessoas constituem-se em alvos de políticas punitivas e coercitivas, recebendo punições por 

atitudes de violações de direitos e outros não. Basta relembrar os fatos citados 

anteriormente, em que pessoas foram utilizadas como cobaias para experimentos 

científicos, e o que aconteceu com o responsável pelo crime, no caso o governo americano, 

pediu desculpas, nada mais. 

 Enquanto milhares de pessoas pobres são encarceradas todos os dias, nas prisões, 

por crimes cometidos contra o patrimônio, contra a liberdade sexual, contra a vida, há 

pessoas cometendo os mesmos crimes, talvez de uma forma mais sutil, mas sem 

condenação, como no caso da corrupção, que faz “desaparecer” dos cofres públicos bilhões 

por ano, e que, por esse motivo uma coletividade de pessoas fica sem acesso, ou com 

acesso restrito e precário a serviços públicos necessários à sobrevivência. Qual é a 

diferença entre um criminoso e outro? Talvez o número de vítimas. Que fique claro, que o 

posicionamento não é favor da impunidade dos que tenham cometido crimes, mas que 

todos tenham igualdade real de direitos e deveres, e que as leis sejam aplicadas de forma 

igual aos seres humanos. 

Nesse sentido, compartilha-se com a teoria da criminologia radical, que surgiu em 

meados de 1960, pautada no método do materialismo histórico e que “[...] marca uma 

ruptura coletiva e coordenada com a criminologia tradicional, conservadora e liberal” 

(SANTOS, 2008, p. 6) que traz uma definição do conceito socialista de crime e de direitos 

humanos, conforme proposto por Scwendingers, apud Santos (2008, p. 50):   

 

O direito à segurança pessoal em relação à vida, à integridade, à saúde, à 
liberdade, etc., e o direito à igualdade real, econômica, racial e sexual, são direitos 
básicos. [...] A violação desses direitos por indivíduos, empresas, instituições, 
relações sociais capitalistas ou imperialistas constitui crime, porque nega o direito à 
vida, à saúde, à liberdade e à dignidade de milhares de seres humanos, porque 
submete a maioria da humanidade por sua condição de classe, de raça, ou de 
sexo, porque explora o trabalho do povo, produz subnutrição, carências, 
deformações físicas, psíquicas e, especialmente, crimes.  

 

Compreender o crime dentro do contexto da criminologia radical é relevante para que 

se possa lutar por direitos para todos, mesmo que dentro da sociedade capitalista, que 

naturaliza as desigualdades sociais, que torna a propriedade privada a base dos direitos 

humanos. Não se deve perder as esperanças, pois muitos direitos já foram conquistados 

juridicamente, deve-se agora lutar para que sejam realmente efetivados no cotidiano das 

pessoas. O poder de fazer com que isso aconteça está nas mãos da população, o que falta 

a ela, população, é saber que é detendora desse poder. 

5. CONCLUSÃO 

Os direitos humanos devem estar além do capital, além das legislações, ou dos 

interesses desta ou daquela classe. O planeta é constituído não somente de seres 



 

11 

Londrina PR, de 09 a 12 de Junho de 2015. 

humanos, compõe-se de seres orgânicos e inorgânicos. Sendo “[...] inorgânicos aqueles que 

não dispõem de propriedade para se reproduzir (a natureza inorgânica) e aqueles que 

possuem essa propriedade, os seres vivos, vegetais e animais (a natureza orgânica)” 

(BRAZ, NETTO, 2010, p. 35). Se o homem necessita da natureza para sobreviver, os 

demais seres vivos também dela necessitam, portanto, devem respeitá-la. 

Somente ao homem, entre todos os seres vivos, foi dada a capacidade de 

transformar a natureza através de seu trabalho, atendendo às suas necessidades; mas não 

só isso, o homem é capaz de planejar, visualizar, escolher entre alternativas o que almeja, 

diferente dos demais animais que desenvolvem seu trabalho de forma instintiva. “Somente o 

ser humano é capaz de agir teologicamente, só ele propõe finalidades e antecipa metas” 

(BRAZ, NETTO, 2010, p. 41). E com toda essa capacidade que é lhe inerente, é o único ser 

vivo capaz de explorar, de destruir seus semelhantes por motivo torpe, por ganância, por 

egoísmo. Todavia também é capaz de realizações que trazem benefícios a sua espécie, 

como a tecnologia. 

Considerando o exposto, entende-se que os direitos humanos só se efetivarão 

concretamente quando o homem compreender que possui essa ligação de necessidade 

com seres orgânicos e inorgânicos para garantir a sua sobrevivência e a dos demais seres 

vivos bem como do planeta. 
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