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RESUMO 

 

 

O pensamento de Durkheim considera o crime como fato social normal, dotado de 

generalidade, coerção social e exterioridade. Presente em toda e qualquer sociedade. Ao 

proceder à sua análise, sustenta que o crime tem sua importância na evolução da sociedade, 

quando em taxas e em números normais. Por fim, trata da pena como reafirmação dos valores 

sociais, confirmando a norma e garantindo a coesão social. 

Na esteira do pensamento de Durkheim acerca da noção de coesão e crime enquanto fato 

social normal, a Escola de Chicago traz importante contribuição para a Sociologia Criminal, 

ao identificar o crime enquanto fato, ao contrário do que pregava o positivismo criminológico, 

que relacionava o crime com certas características biológicas do infrator. 

O desencantamento com as teorias clássicas, quer retributivas, quer preventivas, tendo em 

vista seu total fracasso prático para fazer frente à crescente criminalidade, deixou à pena como 

possuindo única e remanescente função a simbólica, para reafirmar a norma e a ordem social, 

às custas, muitas vezes, de “bodes expiatórios”, como vem acontecendo nos últimos anos no 

Brasil, com edição de leis puramente simbólicas.  

É possível, assim, reconhecer o pensamento de Durkheim no funcionalismo penal moderno e 

até mesmo imaginar sua influência no chamado Direito Penal do Inimigo, última etapa do 

funcionalismo de Günther Jakobs..  

 

 

Palavras-chave: Funcionalismo Penal, Direito Penal Simbólico, Émile Durkheim e Direito 

Penal do Inimigo. 
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ABSTRACT 

 

 

Durkheim´s thought considers crime as a social fact, equipped with qualities as generality, 

social coercion and exteriority. Present in any society. In making its analysis, argues that 

crime has its importance in the evolution of society, when in normal standards. Finally, it's 

worth as a reaffirmation of social values, confirming the norm and ensuring social cohesion. 

 In the wake of Durkheim's thought about the notion of cohesion and crime as a normal social 

fact, the Chicago School brings important contribution to Criminal Sociology, identifying 

crime as a fact, contrary to what preached criminological positivism, which related the 

commitment of crime with certain biological characteristics of the offender. 

 The disenchantment with the classical theories, whether retributive or preventive, in view of 

their total practical failure to address the growing crime, left the sentence as having only a 

remnant according to the symbolic, to reaffirm the rule and social order, at the expense, often 

the "scapegoat", as has been happening in recent years in Brazil, with enactment of laws 

purely symbolic. 

 It is thus possible to recognize the thought of Durkheim in modern criminal functionalism 

and even its inffluence in criminal law of the Enemy. 

 

 

 Keywords: Criminal Functionalism, Symbolic Criminal Law, Rigth of the Enemy and Emile 

Durkheim. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 A escolha do tema da presente monografia foi motivada pelo desafio pessoal de 

debruçar-se sobre parte do debate teórico que envolve a função efetiva das penas privativas de 

liberdade no interior do Direito Penal, a incluir o sistema brasileiro, no qual continuam a 

exercer enorme influência.  A pena privativa de liberdade surge modernamente como uma das 

sanções previstas no ordenamento jurídico dos Estados modernos, assim como o Brasil, vindo 

amparada por toda uma cobertura normativa e doutrinária que a situa como a pena criminal 

por excelência, destinada a combater o fenômeno do crime. 

  

A legitimidade da pena privativa de liberdade em nossa legislação penal parece se 

apoiar nas idéias de prevenção e repressão do crime, embora ainda persista, ao menos no 

imaginário da população em geral, a associação da pena de prisão com as noções de castigo e 

vingança.  Apesar disso, ainda paira, no Direito Penal e fora dele, intensa discussão teórica 

sobre as funções da pena e, em especial, da pena privativa de liberdade. 

 

 A partir da constatação das diversas teorias que se desenvolveram acerca das funções 

da pena, visa a presente pesquisa analisar o pensamento de Émile Durkheim, identificando sua 

contribuição para a questão punitiva, especialmente sobre a função simbólica da pena, em 

busca de traços simbólicos na legislação penal brasileira mais recente.  Objetiva-se também 

elucidar a perversidade que possa eventualmente surgir de uma legislação puramente 

simbólica, que seleciona "vítimas" para arcar com os custos do sistema penal vigente e manter 

a crença da sociedade na existência do Direito.  
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 Em síntese geral, pretende o trabalho justamente pesquisar a influência do pensamento 

de Émile Durkheim no chamado Direito Penal simbólico, que se considera presente na nossa 

legislação penal. 

  

Acerca das questões a serem analisadas, objetiva-se primeiramente estudar as 

concepções durkheimianas do crime e da pena.   A partir daí, será possível visualizar, no 

funcionalismo latente nos textos do pensador francês, um precedente relevante da chamada 

teoria da função simbólica da pena.  Ensina Durkheim que os fatos sociais devem ser 

considerados dentro de cada espécie de sociedade em que eles se manifestam, presentes suas 

particularidades, que variam no espaço e no tempo.  Afirma, ainda, a necessidade de se 

classificar o crime como fato social normal, uma vez que considera impossível que haja uma 

sociedade desprovida de criminalidade.  Além disso, como fato social, reveste-se o crime de 

alguma funcionalidade, contribuindo, também em razão de suas conseqüências, para o 

sentimento coletivo de harmonia e coesão. 

 

A partir do pensamento de Durkheim e sua influência no campo da Sociologia 

Criminal, admite-se, como tarefa necessária, apontar sua importância para os estudos de 

natureza funcionalista que se realizaram no início do século XX no âmbito da chamada Escola 

de Chicago, cujos pensadores podem ser considerados como os sucessores da concepção do 

crime como fato social e da pena como forma de defesa da coesão social.  

 

Num terceiro momento, buscará o trabalho fazer uma breve exposição sobre as teorias 

clássicas que tentam explicar a finalidade das penas privativas de liberdade, chegando, por 

fim, na idéia funcionalista da pena enquanto reafirmação da norma e da ordem vigente.  
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 Desenvolvendo um pouco mais o tema, o trabalho pretende chegar à questão da 

influência do pensamento de Emile Durkheim no Direito Penal Moderno, por meio, por 

exemplo, da possível associação com o chamado Direito Penal do Inimigo, corrente 

doutrinária que atribui ao Direito Penal justamente a tarefa de combater aqueles indivíduos 

que, com seu comportamento, ameaçam a ordem social vigente e a coesão social, num estágio 

avançado, ameaçador e “patológico” da criminalidade. 

 

 Por fim, impõe-se a análise da função simbólica da pena no Direito Penal brasileiro 

como admissível herança do pensamento de Durkheim, apontando, ao mesmo tempo, o 

elevado risco de se estabelecer uma legislação e uma prática penal puramente simbólicas. 

 

 Nesse ponto, considera-se relevante invocar a contribuição de modernos pensadores, 

inclusive nacionais, sobre a função simbólica da pena propriamente dita, como Odone 

Sanguiné, que, ao discorrer sobre a falência da pena de prisão e o desencantamento com as 

doutrinas retributivistas e prevencionistas, chama a atenção para o desenvolvimento da 

legislação penal simbólica e seu caráter perverso. 

 

  Partindo do pensamento de Emile Durkheim acerca do crime e da pena, e influenciado 

pela chamada teoria funcionalista sistêmica, Odone Sanguiné realiza estudo aprofundado 

sobre a função simbólica da pena, que consideramos apropriado ao exame da realidade do 

sistema penal brasileiro, fazendo-o a partir do conceito de cultura como conjunto de valores 

expressos em elementos simbólicos.  Tais valores e símbolos servem também para ocultar e 

legitimar as relações de dominação, podendo atuar eficazmente no campo nas normas penais 

para reafirmar valores de determinados grupos sociais em detrimento de outros
1
. 

                                                 
1
 Odone Sanguiné. Função Simbólica da Pena,1992, p.115 
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 Importa, nesse mesmo contexto, apresentar traços que permitem identificar a 

legislação simbólica no Brasil, através de leis penais severas e ao mesmo tempo ineficazes, 

como, por exemplo, a Lei dos crimes hediondos (Lei 8072/90), sobre a qual será necessário 

um maior trabalho analítico. 

  

 Assim, no primeiro capítulo, apresentaremos o que consideramos essencial para a 

compreensão do pensamento de Émile Durkheim sobre o crime e a pena, da forma como 

aparecem em seus principais trabalhos, em especial “As regras do método sociológico” e “O 

suicídio”. 

  

O segundo capítulo será dedicado ao pensamento criminológico que se desenvolveu 

no final do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos, compondo o que se 

acostuma denominar de Escola de Chicago.  O fenômeno do crime passou a ganhar maiores 

dimensões no campo do pensamento social, abandonando as idéias positivistas (positivismo 

criminológico) que se limitavam a vislumbrar o crime como um fenômeno individual, da 

ordem da Psicologia ou da Psiquiatria. 

 

 Nesse ponto, o que se sustenta é o papel importante dos trabalhos dos estudiosos da 

Sociologia Criminal da Escola de Chicago, considerando o crime e a pena como fatos sociais 

e funcionais, e suas raízes no pensamento de Émile Durkheim. 

 

 O terceiro capítulo terá como objeto o pensamento funcionalista do Direito Penal 

como possível desdobramento natural das teses durkheimianas, com especial realce para as 

teorias apresentadas pelo jurista alemão Gunther Jakobs, a constituírem o chamado Direito 

Penal do Inimigo, que apresenta traços das propostas do pensador francês, no que se refere à 
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reflexão sobre o crime como fenômeno normal e, ao mesmo tempo, sobre a existência de 

situações extraordinárias, representativas de uma espécie de patologia social que necessita 

tratamento, com vistas à restauração da harmonia social. 

 

 No quarto capítulo, o trabalho irá proceder a uma análise da situação atual do Direito 

Penal brasileiro, pontuando exemplos do que seria uma aplicação prática das idéias 

funcionalistas, nascidas do pensamento durkheimiano, a resultarem em tratamento por parte 

de leis penais simbólicas.  O alvo será constituído por tópicos da Lei dos Crimes Hediondos, 

da Lei de Drogas, da Lei do Crime Organizado e da chamada Lei Maria da Penha. 

 

 Assim, completada a trajetória da presente pesquisa, pretende-se estabelecer uma 

relação de semelhança conceitual e prática entre o pensamento de Émile Durkheim, no que se 

refere ao crime e à pena, e o funcionalismo penal, no âmbito do Direito Penal Brasileiro. 
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CAPÍTULO I 

 

 

A Sociologia de Émile Durkheim: Os Primórdios da Função Simbólica da Pena 

 

Émile Durkheim, considerado o pai da escola sociológica francesa, teve, para o 

Direito, especialmente o Direito Penal, uma importante contribuição, ao rejeitar a idéia de que 

o crime possuiria uma natureza patológica e anormal, ou, ainda, que seria ocorrência ligada à 

raça ou a grupos de pessoas consideradas individualmente por critérios biológicos, como 

pregavam os positivistas que, na época, militavam no seio do pensamento criminológico. 

 

 Em termos gerais, a maior importância de seu trabalho como estudioso e pesquisador 

social se deve ao fato de ter proposto um verdadeiro método científico de estudo para as 

recém-nascidas ciências humanas, estabelecendo um marco na história da Sociologia, que, 

graças também ao seu trabalho, passou a ser considerada uma ciência autônoma. 

 

 

1.Breve introdução biográfica 

 

Emile Durkheim nasceu em Epinal, entre a Alsácia e Lorena, em 15 de abril de 1858.  

São seus contemporâneos, no campo do pensamento social, Max Weber e Vilfredo Pareto, 

dividindo com esses outros dois importantes sociólogos a vontade de fazer ciência.  Iniciou 

sua carreira de professor universitário ministrando aulas de Pedagogia e Ciências Sociais na 
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“Faculté de Lettres” de Bordeaux, entre os anos de 1887 a 1902, onde veio a encontrar 

condições adequadas para publicar a maior parte de sua obra
2
. 

 

Uma de suas teses principais é considerada a obra “Da Divisão do Trabalho Social”, 

que data de 1893.  Em 1895, publicou “As Regras do Método Sociológico” e, apenas dois 

anos depois, o texto “O suicídio”, entre outros títulos em vasta bibliografia no campo da 

Antropologia e Pedagogia. 

 

Embora as concepções de Durkheim não tenham sido imediatamente utilizadas pelos 

estudiosos do Direito Penal da época, pode-se notar imensa influência de seus postulados em 

toda a noção atual de norma social, coesão social, de ordem jurídica, de reafirmação de 

valores sociais, e outros conceitos, o que se vê, principalmente, entre os adeptos do chamado 

funcionalismo penal, muito discutido atualmente na Ciência do Direito. 

 

Analisando brevemente seu trabalho em “Da divisão do trabalho social”, pode-se 

constatar que o tema central é justamente a relação dos indivíduos com a sociedade, com 

vistas a procurar compreender o que seja a sociedade.  Em seu texto, Durkheim apresenta 

perguntas do tipo: “Como pode um coleção de indivíduos constituir uma sociedade
3
?” 

 

Nesse ponto, Durkheim, buscando resposta à sua indagação, cria os conceitos de 

solidariedade orgânica e mecânica e anomia, bem como o de consciência coletiva, conceitos 

esses bastante úteis para o Direito Penal e para a compreensão do fenômeno do crime, que 

buscaremos analisar.  

 

                                                 
2
 Raymond Aron, As etapas do pensamento sociológico, 2002, p. 277/285 

3
 Idem, Ibidem, p.287. 
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2. Solidariedade orgânica e mecânica 

 

Para Durkheim, a solidariedade é justamente a conexão, a ligação entre as pessoas de 

uma dada sociedade. Essa ligação tem intensidade e características diferentes conforme o 

estágio de desenvolvimento de cada sociedade. 

 

A solidariedade mecânica é classificada por Durkheim como solidariedade por 

semelhança e ocorre em sociedades em que os indivíduos se diferem pouco uns dos outros, 

tendo os mesmos valores, as mesmas crenças e os mesmos costumes
4
. 

 

Nas sociedades de solidariedade orgânica, ao contrário, os indivíduos não se 

assemelham, são diferentes entre si, mas fazem parte de um todo, surgindo a analogia com o 

corpo humano e seus órgãos, sendo cada qual diferente, mas todos fazendo parte do todo, a 

soma de todos garantindo a existência daquele indivíduo e daquele corpo. 

 

Raymond Aron explica que Durkheim reconhece que as sociedades de solidariedade 

mecânica têm como exemplo as sociedades chamadas de primitivas, sociedades de clãs, 

arcaicas ou sem escrita, em que os indivíduos têm os mesmos valores, as mesmas crenças, os 

mesmos deuses e que são, no termo utilizado por Aron, como “intercambiáveis”, não havendo 

uma individualidade propriamente dita em cada um deles. Em suas palavras: “Nas sociedades 

primitivas, cada indivíduo é o que são os outros; na consciência de cada um predominam, em 

numero e intensidade, os sentimentos comuns a todos, os sentimentos coletivos”
5
. 

 

                                                 
4
 Raymond Aron, As etapas do pensamento sociológico, 2002, p. 288 

5
 Idem, Ibidem, p. 289. 
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Nas sociedades modernas, em que vigora a divisão do trabalho, o que existe, ao 

contrário, é o predomínio da solidariedade orgânica, caracterizada pela consciência da 

individualidade.  Nela, os indivíduos possuem crenças, valores e sentimentos diversos.  Para 

Durkheim, a individualidade nasce da evolução da sociedade, já dando mostras da primazia 

do social sobre o individual.  O homem individual, com valores próprios, gostos próprios, 

religião própria, sentimentos próprios é uma criação de sociedades mais avançadas, em que 

vigora a solidariedade orgânica. 

 

Nas sociedades industriais modernas e com a necessária divisão do trabalho, 

Durkheim desenvolve a teoria de que os indivíduos se encontram ligados uns aos outros de 

forma ainda mais dependente, justamente porque, para sobreviver, cada indivíduo depende do 

todo social e do trabalho do outro. 

 

Assim como no corpo humano, cada órgão depende do correto funcionamento do 

outro para sobreviver e garantir a existência do corpo.  A divisão do trabalho surge para 

Durkheim como um marco, porque para ele a diferenciação das profissões e a multiplicação 

das atividades industriais criam a diferenciação social, que se origina da desintegração da 

solidariedade mecânica e da estrutura segmentária. 
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3.  A consciência coletiva e o conceito de anomia 

 

A partir dessas noções de solidariedade orgânica e mecânica, Durkheim desenvolve a 

idéia de consciência coletiva, definida na obra “Da divisão do Trabalho Social”, como “o 

conjunto de crenças e dos sentimentos comuns à media dos membros da sociedade”.
6
 

 

Para Raymond Aron, a consciência coletiva tem vida própria, não sendo a simples 

soma das consciências individuais dos membros de uma sociedade e passando de geração para 

geração, a formar um verdadeiro tipo psíquico de uma sociedade. Essa consciência coletiva 

tem maior ou menor força de sociedade para sociedade. Nas sociedades mecânicas, as 

consciências individuais são quase idênticas à consciência coletiva, sendo possível afirmar 

que a consciência coletiva, nesse caso, seria quase que a soma das consciências individuais, 

todas muito semelhantes
7
. 

 

Já nas sociedades em que aparece a diferenciação entre os indivíduos, cada um tem a 

liberdade de crer, de querer e de agir, diferentemente das sociedades arcaicas em que as ações 

e pensamentos dos indivíduos são quase todas determinadas pelos imperativos e proibições 

sociais. 

 

Aron conclui, na análise da obra de Durkheim, que nas sociedades primitivas a 

consciência coletiva tem muita força e se manifesta pelo rigor dos castigos impostos aos que 

violam as proibições sociais. Quanto mais forte é a consciência coletiva, maior é a indignação 

com o crime, isto é, contra a violação de um imperativo social.  Nas sociedades orgânicas, 

                                                 
6
 Émile Durkheim. Da divisão do trabalho social,2004, p. 46. 

7
 Raymond Aron. As etapas de pensamento sociológico,2002, p.289 
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existiria um enfraquecimento das reações coletivas contra as violações das proibições e, 

portanto, os deslizes dos seus membros seriam mais tolerados por todos.  

 

Assim, a solidariedade mecânica, baseada na identificação mimética entre iguais, 

reflete-se no Direito repressivo, o que faz com que o estudo do delito e da pena sejam 

considerados cruciais para entender a Sociologia de Durkheim, a qual, segundo Anitua, em 

nenhum momento deixa de levar em conta a solidificação de laços sociais pela repressão
8
. 

 

Por fim, Durkheim se debruçou sobre o estudo da anomia, que seria justamente um 

estado da sociedade caracterizado pela ausência de regulação e proibição ou pela 

desconsideração das normas e regras por parte das pessoas. 

 

O pensamento funcionalista, como já dito, considera a sociedade como um todo 

orgânico, que possui uma articulação interna.  Isso, segundo Shecaira, “pressupõe que os 

indivíduos sejam integrados no sistema de valores da sociedade e que compartilhem os 

mesmos objetivos, ou seja, que aceitem as regras sociais vigentes e se comportem de forma 

adequada às mesmas
9
. 

 

 Segundo Shecaira, ao estudar Durkheim, a palavra anomia contempla 

diferentes situações de transgressão das normas por quem pratica ilegalidades: “É o caso do 

delinqüente; a existência de um movimento contestatório que descortina a inexistência de 

normas que vinculem as pessoas num contexto social. É a chamada crise de valores, 

causadora das grandes mudanças comportamentais do nosso tempo”
10

. 

                                                 
8
 Gabriel Inacio Anitua. Histórias dos pensamentos criminológicos, 2007, p. 444. 

9
 Sérgio Salomão Shecaira. Criminologia, 2008, p. 214. 

10
 Idem, Ibidem, p. 216. 
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Por fim, conclui-se daí que o crime não só é um fenômeno normal de toda sociedade, 

como também decorre muitas vezes da anomia, da desintegração dos valores sociais 

ultrapassados, sendo o comportamento desviante um fator necessário e útil para o 

desenvolvimento sócio-cultural e para a evolução das sociedades, revestindo-se, portanto, 

quando em taxas razoáveis, de alguma funcionalidade. 

 

 Para Durkheim, uma sociedade sem crimes seria, caso fosse possível, uma 

sociedade pouco desenvolvida, monolítica, imóvel e primitiva.  Principalmente levando-se em 

conta que a prática de crimes e aplicação das penas pode ainda “ter inúmeros aspectos 

favoráveis à estabilidade e mudança social, pelo reforço que pode trazer à solidariedade dos 

homens”
11

. 

 

 

4. O crime enquanto fato social 

 

A partir desses conceitos apresentados pelo pensador francês, pode-se dizer que a 

grande contribuição de Durkheim para a Sociologia foi justamente a criação de uma teoria 

sobre o fato social e seu respectivo método e a identificação do crime como sendo um fato 

social normal, presente em todas as sociedades de todos os lugares e de todos os tempos. 

 

 Assim, em seu trabalho “As regras do método sociológico”, Durkheim busca 

fundamentar a teoria do fato social.  Seu objetivo é demonstrar que pode e deve existir um 

estudo objetivo e científico da sociedade, conforme o modelo das outras ciências, tendo por 

objeto o fato social.  Define, assim, os fatos sociais como sendo o verdadeiro objeto de estudo 
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da Sociologia, vislumbrando neles três diferentes características próprias, que passariam a 

identificá-los como tais
12

. 

 

A primeira delas seria a coerção social, ou a força que os fatos sociais exercem sobre 

os indivíduos, levando-os a conformar-se às regras da sociedade em que vivem, 

independentemente de sua vontade ou escolha.  Essa coerção é evidenciada, em última 

análise, pelas sanções, legais ou espontâneas, impostas ao indivíduo quando ele tenta 

desobedecer às regras sociais. 

 

A correta interpretação da palavra “coerção” não seria aquela dada pela linguagem 

comum, conforme esclarece Raymond Aron
13

.  Na linguagem corriqueira, não se fala de 

coerção a propósito de moda ou de crenças.  Os indivíduos têm a impressão de que, ao 

escolher a religião, o fazem de forma individual e não coletiva. 

 

Na conformação do indivíduo à sociedade, a educação, formal e informal, desempenha 

um papel fundamental, internalizando as regras nos indivíduos, que as adotam como hábito e 

jamais as questionam.  Durkheim dá como exemplo o uso de determinada língua, ensinada 

aos indivíduos quando ainda bebês e adotada para o resto da vida, explicando: 

 

“A educação consiste num esforço contínuo para impor à criança maneira 

de ver, de sentir e de agir às quais ela não teria chegado espontaneamente. 

Desde os primeiros momentos de sua vida, forçamo-las a comer, a beber, a 

dormir em horários regulares, forçamo-las à limpeza, à calma, à 

obediência; mais tarde, forçamo-las para que aprendam a levar em conta 

outrem, a respeitar os costumes, as conveniências, forçamo-las ao trabalho, 

etc., etc. Se com o tempo, essa coerção cessa de ser sentida, é que pouco a 

pouco ela dá origem a hábitos, a tendências internas que a tornam inútil, 

mas que só a substituem pelo fato de derivarem dela”
14

. 
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 Émile Durkheim. As regras do método sociológico, 1999, p. 6. 
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 A segunda característica dos fatos sociais é que eles existem e atuam sobre os 

indivíduos independentemente de sua vontade ou de sua adesão consciente, ou seja, são 

exteriores a eles.  As leis, por exemplo, já existem antes do nascimento das pessoas e são a 

elas impostas por mecanismos de coerção social, como a Educação e o próprio Direito Penal. 

 

Durkheim afirma que a sociedade cria o homem, e não o contrário, anunciando a 

primazia do social sobre o individual, remando, nesse sentido, na direção contrária à idéia de 

pacto social de Hobbes ou Rousseau, que tentam supor homens em estado de natureza. Para 

Durkheim, não existe homem em estado de natureza.  Homem é cultura e só existe em 

sociedade, porque é criado e mantido por ela. 

  

 No estudo da divisão do trabalho, Durkheim descobriu duas idéias essenciais: a 

prioridade histórica das sociedades em que a consciência individual está inteiramente fora de 

si e a necessidade de explicar os fenômenos individuais pela coletividade e não o estado da 

coletividade pelos fenômenos individuais. Novamente, resta claro que para esse sociólogo e 

antropólogo, a sociedade dá existência aos homens e conforma toda sua vida e suas escolhas. 

 

Por fim, a terceira característica dos fatos sociais apontada por Durkheim é a 

generalidade.  Assim, é social todo fato que se repete na maioria dos indivíduos, apresentando 

natureza coletiva.  Para apoderar-se dos fatos sociais, o cientista social devia identificar, 

dentre os acontecimentos gerais e repetitivos, aqueles que apresentam características 

exteriores comuns. 

 

Assim, Durkheim toma o crime como objeto de estudo, classificando-o como o 

conjunto de atos que suscitam na sociedade reações concretas classificadas como 



22 

 

“penalidades”, sendo, portanto, um fato social típico, geral, dotado de coercitividade e 

exterioridade
15

. 

 

Vê-se que a definição de crime em Durkheim é tipicamente sociológica.  Nessa 

acepção, crime é simplesmente um ato proibido pela consciência coletiva.  Diz Aron que: 

“Não importa que pareça inocente ao observador situado em outra sociedade, ou em outro 

período histórico. Num estudo sociológico, o crime só pode ser definido do exterior tomando 

como referência o estado de consciência coletiva da sociedade considerada”
16

. 

 

Assim, o criminoso para Durkheim é aquele que, numa sociedade considerada, deixou 

de obedecer às normas do Estado, que encarnam a consciência coletiva.  Chega a afirmar, de 

forma irônica, que Sócrates poderia, nesse sentido, ser considerado criminoso de sua época
17

. 

 

Esboçando, assim, uma teoria do crime, Durkheim acaba por deduzir dela uma teoria 

das penas, afastando as concepções clássicas, segundo as quais as sanções teriam por fim 

prevenir a repetição do ato criminoso pelo agente.  O pensador francês adota como finalidade 

da pena a satisfação da consciência coletiva, ferida com o ato cometido por um dos membros 

da coletividade, a qual, segundo Aron, “exige a reparação e o castigo do culpado, e é esta 

reparação feita aos sentimentos de todos”
18

.  Essa concepção já dá mostras de um conceito de 

Direito Penal marcado pelo caráter simbólico. 

 

Logo após escrever o estudo sobre a divisão do trabalho social, Durkheim publica “O 

Suicídio”, obra em que se utiliza das noções de solidariedade orgânica, dizendo que a divisão 
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orgânica do trabalho, o domínio da razão e o espaço para o individualismo constituem o 

desenvolvimento normal das sociedades, mas que esse desenvolvimento necessariamente não 

traz maior felicidade aos homens.  Ao contrário, registra-se um aumento do número de 

suicídios nessas sociedades modernas, passando, assim, a considerar o aumento do suicídio 

como indicativo algo patológico da organização atual da vida moderna
19

. 

 

A teoria de Durkheim, no que diz respeito ao suicídio, resumidamente considera que o 

suicídio, assim como crime, constitui um fenômeno social porque, embora sua manifestação 

pareça individual, as causas são sociais. As causas reais dos suicídios são, em suma, forças 

sociais, verdadeiras “correntes suidógenas”, usando termo de Durkheim, como épocas de 

crises econômicas severas, ou de prosperidade incomum, que levam à depressão ou à 

rivalidade extrema entre os indivíduos. 

 

Durkheim faz uma extensa análise de cada tipo de suicídio, enfrentando, como pano 

de fundo, a questão da normalidade de alguns tipos e da patologia ligada a outros, ou, melhor 

dizendo, ao exagerado aumento das taxas de suicídio.  Nesse trabalho, Durkheim compara o 

suicídio ao crime, sendo ambos fatos sociais normais em todas as sociedades, desde as mais 

primitivas, até aquelas que atingiram o máximo de evolução.  Considera, contudo, o aumento 

exagerado nos números de suicídio ou de crime como problemas sociais ou verdadeiras 

patologias sociais. 

 

Aliás, o tema da normalidade e da patologia do crime aparece primeiramente em “As 

Regras do Método Sociológico”, obra em que Durkheim volta a estabelecer uma importante 

distinção entre o fato social normal e o patológico, trazendo importante discussão que 
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povoaria mais tarde o universo da Ciência do Direito e da justificação da pena, influenciando 

diversas concepções modernas do Direito penal e da função simbólica da pena
20

. 

 

O sociólogo começa sustentando que todo fenômeno sociológico varia, dentro de 

limites próximos, de sociedade para sociedade, de indivíduo para indivíduo, podendo assumir 

diferentes formas sem que, contudo, perca sua essência.  Essas variações fazem parte da regra, 

uma vez que os fatos sociais não são sempre exatamente iguais e não ocorrem sempre da 

mesma forma.  Entretanto, esclarece que existem, entre os fenômenos sociológicos, variações 

excepcionais, que não ocorrem sempre, em qualquer tempo e espaço ou em qualquer 

sociedade. 

  

Diante dessa diferenciação entre os fenômenos sociológicos, Durkheim diz que 

consideramos como normais os fenômenos mais gerais, aqueles que fazem parte da regra, e 

patológicos os que são desvios desse padrão, da média e da regra geral.  Assim, o patológico 

só pode ser determinado em função do normal, não havendo, previamente, definições prontas 

e fixas do que seria um fato normal e do que seria um fato mórbido e desviante, dentre os 

fatos sociais. 

 

Assim como na Biologia cada espécie tem o que seria a média de saúde de um 

determinado indivíduo da sua população, de acordo com sua natureza, bem como com a dos 

demais indivíduos, os fenômenos sociais não são bons ou maus por si mesmos, sendo esse 

critério de normalidade sempre definido a partir dos acontecimentos mais gerais. 
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Continuando seus argumentos, Durkheim afirma que, da mesma forma que a saúde de 

um velho é diferente da saúde de uma criança, existindo padrões diferentes de determinação 

de normalidade, os fatos sociais devem ser considerados dentro de cada espécie de sociedade 

em que eles se manifestam, dentro de suas particularidades, que variam no espaço e no tempo.  

Assim, para Durkheim, um fato social normal em uma sociedade agrícola primitiva não o 

seria em outra, industrial e moderna, e vice e versa:“O fato social é normal para um tipo 

social determinado, considerado numa fase determinada de seu desenvolvimento, quando ele 

se produz na média das sociedades dessa espécie, consideradas na fase correspondente de 

sua evolução”
21

. 

  

Depois dessas colocações, Durkheim adverte que nem sempre é tão simples, como na 

Biologia, determinar o que é socialmente normal e o que é patológico e, para comprovar essa 

dificuldade, passa a tratar do crime enquanto fato social. 

  

O crime, que seria reconhecidamente o fato patológico por excelência, se analisado 

detidamente, com base nos argumentos precedentes, não poderia ser definido como fato 

anormal.  Primeiramente, porque não há fato mais universal do que ele, que se observa não 

apenas na maior parte das sociedades, mas em todas as sociedades, de todos os tempos e de 

todos os tipos.  Não há sociedade em que não haja criminalidade.  Muda-se a forma, não 

sendo os mesmos atos considerados crimes em todas as sociedades, mas em todas elas 

existem indivíduos que praticam atos proibidos e considerados criminosos, atraindo para si a 

repressão penal. 
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Como bem esclarece o pensador francês, se, conforme as sociedades evoluíssem, 

passando de tipos mais simples para outros mais complexos, os crimes,                                                                      

proporcionalmente, diminuíssem, poder-se-ia dizer que a tendência seria seu 

desaparecimento, sendo um fato transitoriamente normal, prestes a perder esse caráter de 

normalidade.  No entanto não é isso que ocorre na realidade.  Supõe-se, aliás, que seja 

justamente o inverso, ou seja, que, em sociedades mais complexas, maior seria a quantidade e 

diversidade dos crimes. 

 

O que Durkheim não exclui, contudo, é que o próprio crime pode assumir traços de 

anormalidade, a exemplo do que ocorre quando ele atinge um índice exageradamente alto.  

Nessa hipótese, o excesso é patológico, mas não o crime em si, considerado como um fato 

social normal: 

  

“Classificar o crime entre os fenômenos de sociologia normal é não apenas 

dizer que ele é um fenômeno inevitável ainda que lastimável, devido à 

incorrigível maldade dos homens; é afirmar que ele é um fator da saúde 

pública, uma parte integrante de toda sociedade sadia.”
22

 

  

Durkheim afirma, portanto, a necessidade de se classificar o crime como fato social 

normal, uma vez que considera impossível que haja uma sociedade sem criminalidade.  O 

crime nada mais é do que um ato que ofende “certos sentimentos coletivos” e para que, numa 

sociedade hipoteticamente considerada, esses sentimentos jamais fossem violados, seria 

preciso que todas as consciências individuais, sem exceção, os considerassem invioláveis. 

  

O que Durkheim acrescenta é que nem nessa hipótese, nem na hipótese teórica de uma 

sociedade de santos, o crime desapareceria.  Ele apenas mudaria de forma, surgindo novas 

proibições com o desaparecimento da violação das antigas.  Fatos antes considerados como 
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apenas falta de cortesia e educação poderiam, por falta de grandes ofensas, ser considerados 

crimes por essa hipotética sociedade.  Quanto maior a taxa de crimes, maior é para Durkheim 

a tolerância da comunidade com os deslizes dos seus membros. 

  

O que se quer dizer com isso é que, se a consciência coletiva a respeito de um ato se 

tornasse tão forte em todas as consciências individuais, a ponto de ninguém mais violar esse 

determinado valor, é porque aquele ato infrator passou a significar uma ofensa muito 

profunda, não só à média da sociedade, mas também àqueles que antes não concebiam, de 

fato, a prática daquele ato como profundo desvalor e efetivamente o praticavam.  O ato passa 

a ofender, de forma fulminante, o sentimento de justiça do próprio infrator, impedindo-o de 

praticá-lo. 

 

Podemos, com cautela, arriscar a dizer, por exemplo, que a proibição do incesto entre 

irmãos é tema que não comporta discussão em nossa sociedade de tradição grecoromana cristã 

moderna, não havendo dissidência teórica quanto à proibição, sendo, portanto, pequena a taxa 

de cometimento de incesto entre irmãos, ainda que, ao que tudo indica, nas camadas mais 

desamparadas e atingidas pela criminalidade violenta. 

  

O que se quer dizer é que quando a parcela dos infratores de determinada regra social 

imposta estivesse a tal ponto sensibilizada que não mais pudesse infringi-la, toda a sociedade, 

ou a média dela, já estaria ultrassensibilizada com a hipotética ofensa a certo valor. 

 

Assim, os sentimentos coletivos não desapareceriam, mas estariam, ao contrário, mais 

aguçados e fortes, e os atos infratores seriam considerados mais ofensivos e menos tolerados 

do que antes.  Durkheim sustenta que, deixando de existir os crimes, a sociedade se tornaria 
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mais sensível às lesões que antes apenas a tocavam levemente e passaria a reagir com muito 

mais firmeza a lesões que, até então, só jaziam no campo da Moral, como as indelicadezas e a 

falta de educação. 

  

Faltas morais passariam a ser crimes e seriam tratadas como tais.  A propósito, o 

pensador francês constrói a seguinte imagem: “Imaginem uma sociedade de santos, um 

claustro exemplar e perfeito. Os crimes propriamente ditos nela serão desconhecidos, mas as 

faltas que parecem veniais ao vulgo causarão o mesmo escândalo que produz o delito 

ordinário nas consciências ordinárias”
23

. 

  

O que confere às condutas humanas o status de crime, portanto, é a consciência 

comum.  Se ela for forte, a sociedade será mais sensível e menos tolerante às lesões e reagirá 

com mais firmeza contra os menores desvios; se a consciência comum for fraca, um número 

menor de desvios e lesões integrará o rol dos crimes.  E, nesse sentido, o Direito assume um 

papel importante na conformação da consciência coletiva.  Como ensina Gabriel Ignacio 

Anitua, “para Durkheim, as normas do costume e, nas sociedades modernas, as do direito 

seriam o „cimento‟ da sociedade, o que a mantém unida. São talvez o reflexo mais acabado 

do que é a consciência coletiva”
24

. 

  

De qualquer forma, o que Durkheim termina por dizer é que o crime é útil e necessário 

à sociedade, na medida em que regula e promove a evolução da Moral, fundamento de toda a 

vida em sociedade.  Não haver crimes, numa dada sociedade, significa dizer que a autoridade 

e a consciência moral no seu interior possuem tal intensidade que nenhum indivíduo 

contestaria o valor ou a proibição de conduta alguma e, provavelmente, nesse caso, esse valor 

                                                 
23

 Emile Durkheim. As regras do método sociológico, 1999, p.70. 
24

 Gabriel Inacio Anitua. Histórias dos pensamentos criminológicos, 2007, pp. 442-443. 



29 

 

jamais seria questionado ou modificado, não evoluindo jamais a sociedade ao longo do 

tempo. 

 

A partir desse ponto de vista, é possível afirmar que o criminoso tem um papel 

fundamental na saúde da sociedade, como “agente regular da vida social”
25

, não podendo 

mais ser identificado, de forma simplista, como um ser insociável e nocivo à sociedade. 

  

Continuando na mesma linha argumentativa, pode-se afirmar que, se o crime era antes 

um mal e a pena um remédio para curá-lo, diante dessa nova forma de conceber o crime, 

trazida por Durkheim, não tendo o crime nada de doentio, a pena não pode mais ser vista 

como um remédio, devendo buscar sua justificação em outra parte que não na idéia do castigo 

ou do mal a ser evitado e combatido. 

 

No campo do Direito Penal moderno e da justificação da pena, é nítida a influência de 

Durkheim, para quem o crime, antes de um mal, acaba sendo um elemento de integração da 

sociedade que ainda possibilita sua evolução.  Como adverte Anitua, em “A divisão do 

trabalho social”, o pensador francês utilizou o crime e a pena como exemplos de fatos sociais 

que levam a indagar sobre o funcionamento da sociedade e os vínculos sociais necessários 

para sua conservação
26

. 

 

Então, se o crime não é um mal que acomete a sociedade doente, a ser vingado ou 

evitado, caem por terra as aspirações retributivistas, bem como as utilitaristas, e o que 

Durkheim nos deixa é a semente de um sério questionamento acerca da legitimação que o 
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Estado deve ter para segregar o indivíduo que afronta a lei penal vigente de uma dada 

sociedade. 

 

Em toda sua obra, aliás, marcada por uma evidente preocupação moral, o pensador 

francês deixou claras as divergências em relação à eficácia da pena, seja no que se refere à 

idéia de castigo e retribuição, seja como meio de prevenir novos delitos.  Admite, porém, que 

a ação reparadora é essencial à pena.  Não no sentido de resposta ao agente como sofrimento e 

dor, mas como reforço da autoridade moral da lei, como esclarece em célebre texto sobre a 

educação moral: “Tanto na criança como no adulto, a autoridade moral é produto da 

opinião, extrai toda sua força da opinião”.  No caso da criança, que é o objeto de apreciação 

de Durkheim, o que produz a autoridade da regra é o sentimento das crianças em relação a ela, 

“é a maneira como eles a representam como uma coisa inviolável, sagrada, subtraída às suas 

ações”
27

. 

 

O que preocupa o pensador francês, pois, é a força moral da regra, que depende da 

crença do adulto em sua autoridade, sendo imprescindível que a regra se afirme em face da 

ofensa.  E conclui: 

 

[...] assim, a função essencial da pena não é expiar o culpado de sua pena, 

fazendo-o sofrer, nem intimidar, por via cominatória, seus possíveis 

imitadores, mas tranqüilizar as consciências de que a violação da regra 

pode ter abalado sua fé, mas que esta fé continua a ter sua razão de ser [...] 
28

. 

 

Ocorre que, inevitavelmente, a pena acaba por atingir o agente, numa espécie de seu 

efeito residual: “É quase inevitável que a reprovação cause sofrimento àquele sobre o qual a 

pena recai. Porque a condenação de um ato implica a condenação do agente”, aduzindo 
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ainda que “o tratamento rigoroso só se justifica na medida em que ele é necessário para que 

a reprovação do ato não deixe lugar a dúvidas”
29

. 

 

Refletindo sobre as palavras de Durkheim, pode-se afirmar que ele efetivamente não 

cogita, de forma explícita, de um tratamento penal mais rigoroso para os autores de crimes, na 

esteira da concepção positivista de sociedade que privilegia a harmonia social.  É possível 

admitir, contudo, que um maior rigor punitivo pode ser por ele considerado imprescindível à 

reprovação moral do ato praticado, podendo ser invocado como uma via possível para o 

moderno Direito Penal, que se vê necessitado, em determinadas situações, de criar 

mecanismos mais severos, com características de castigos pessoais, para determinadas 

infrações, mais precisamente aquelas que possam significar verdadeiras patologias sociais.  

Afinal, é preciso salvar o organismo social e, nesse sentido, para Durkheim, o sofrimento 

causado pela pena poderia até ser completamente eliminado, se possível.  O que significa 

dizer que também poderia ser exacerbado, se absolutamente necessário à tarefa essencial da 

pena, que é a de reafirmar a forma moral da norma.  O que importa, assim, é a crença na 

inviolabilidade da regra, como forma de garantir a ordem e a coesão em uma sociedade 

despojada de integração. 
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CAPÍTULO II 

 

 

A Escola de Chicago: O Desdobramento do Pensamento Durkheimiano 

 

 O pensamento criminológico de Emile Durkheim, desenvolvido no bojo de suas 

preocupações sociológicas com a moralidade, a anomia e a coesão social, iria encontrar 

campo propício para desenvolver-se nos estudos realizados pelos sociólogos estadunidenses 

do início do século XX, que compõem a chamada Escola de Chicago, sendo clara a influência 

de Durkheim e de outros sociólogos para esse movimento que veio, sobretudo, romper com a 

idéia do crime enquanto conceito desvinculado da realidade social. 

  

 Chicago e as grandes cidades americanas estavam sendo marcadas por uma 

extraordinária movimentação migratória e industrialização, as quais gerariam problemas 

sociais decorrentes de uma complexa convivência urbana, a refletirem na exacerbação da 

criminalidade, principalmente por parte dos jovens, com o surgimento de gangues urbanas.    

Os trabalhos dos estudiosos de Chicago caracterizaram-se pela ênfase na pesquisa empírica, 

com nítida influência das posturas pragmatistas e seu interesse pela ação social e a 

transformação
30

. 

 

 O foco é o mundo da cidade, ao contrário do mundo rural e primitivo, onde imperava, 

para usar os conceitos durkheimianos, a solidariedade mecânica.  Nesse mundo, a falta de 

coesão social e a anomia apresentam-se com toda força, a exigirem um novo olhar para o 

fenômeno da criminalidade, antes retratado sob o ponto de vista eminentemente individual, 
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médico e psicológico por parte do positivismo criminológico, desenvolvido no século XIX 

por estudiosos como Lombroso, Garofalo e Ferri, para ficar entre os mais conhecidos e que 

influenciaram mais decisivamente o Direito Penal. 

 

 O intento fundamental da Escola de Chicago, no que se refere ao crime, difere 

radicalmente das chamadas teorias etiológicas, as quais buscam compreender o homem 

delinqüente como um indivíduo a quem atribuem a gênese do comportamento criminoso.   

Comum a essas teorias, como explicam Jorge Figueiredo Dias e Manuel da Costa Andrade, “é 

ainda a crença na possibilidade de individualizar o delinquente como alguém à partida 

diferente, contra o qual ou sobre o qual deverá exclusivamente incidir as medidas de política 

criminal”
31

. 

 

 Tais são os estudos dos fisionomistas, dos frenologistas, dos alienistas e atavistas, que 

buscam compreender o criminoso como ser anormal e primitivo, a reclamar a adoção de 

medidas sociais de defesa da sociedade. 

 

 Ao contrário, o que os sociólogos de Chicago pretenderam, no que se refere à 

compreensão do fenômeno criminal, foi debruçar-se sobre a ordem social e a chamada 

sociedade criminógena, observando-a como fonte dos desvios.  Parte da Sociologia criminal 

desenvolvida nessa época irá preocupar-se com as subculturas e os componentes sociais que 

seriam os responsáveis pela criminalidade.  Tratava-se, pois, de vislumbrar o crime como algo 

que destoa da ordem social, ainda que produzido por ela, de forma a comprometer a coesão 

social. 
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 E, por outro lado, é lícito afirmar que a noção de consenso, ínsita nesse olhar, remete a 

Emile Durkheim, como funcionalista que é. Para ele, assim como para os estudiosos da escola 

de Chicago, a finalidade da sociedade é atingida quando há um perfeito funcionamento das 

suas instituições e os indivíduos aceitam as regras e compartilham os valores sociais 

dominantes. 

 

 Importante dizer que se podem agrupar duas visões principais da macrosociologia, que 

influenciaram o pensamento da criminologia, em teorias do consenso e do conflito.  Para as 

teorias do conflito, a sociedade é fundada na força e na coerção, na dominação de alguns e sua 

sujeição por outros, na clássica luta de classes, conforme pregava Marx: “ignora-se a 

existência de acordos em torno de valores, de que depende o próprio estabelecimento da 

força”
32

. 

 

 Obviamente, para os sociólogos da Escola de Chicago e para Durkheim, como já visto, 

não existe consenso pleno entre todos os indivíduos da sociedade, mas, mesmo assim, ela 

baseia-se nas premissas bem ilustradas por Sérgio Salomão Shecaira: 

 

 “Toda sociedade é uma estrutura de elementos relativos, persistente e 

estável; toda sociedade é uma estrutura de elementos bem integrada; todo 

elemento em uma sociedade tem uma função, isto é, contribui para sua 

manutenção como sistema; toda estrutura social em funcionamento é 

baseada em um consenso entre seus membros sobre valores. Sob várias 

formas, os mesmos elementos de estabilidade, integração, coordenação 

funcional e consenso reaparecem em todos enfoques funcionalista-

estruturalistas do estudo da estrutura social”
33

. 

 

 A grande questão que toma conta da agenda social do início do século XX, com a 

industrialização e urbanização crescentes, constitui-se na demanda por assegurar o controle de 
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uma sociedade industrializada, em face de avançada divisão social do trabalho.  Nesse sentido 

é que, segundo Massimo Pavarini, a obra de Emile Durkheim pode ser entendida como uma 

primeira tentativa racional de dar resposta a esta inquietante interrogação, que irá, ao depois, 

convergir para a análise sociológica estrutural funcionalista
34

. 

 

 O método de Durkheim, ainda de acordo com Pavarini, que o distingue da 

criminologia individualista, consiste em uma radical inversão de perspectiva, tendo como 

objeto não mais o homem delinqüente em sua determinação biológica e social, mas sim a 

ruptura do mundo cultural, que, no nível dos indivíduos, leva à violação da norma. 

 

 A coesão social é assegurada pela obediência a valores comuns a todo o grupo social, 

compondo a consciência coletiva.  O crime continua a ser visto como uma negação desses 

valores, a colocar em xeque a sociedade, mas sem que possa significar anormalidade.  Bem ao 

contrário, o crime exerce algum grau de funcionalidade social, deixando claro que o 

paradigma funcionalista, portanto, surge com alguma clareza em parte considerável dos 

trabalhos da Escola de Chicago. 

 

 Para Wagner Cinelli de Paula Freitas, 

 

“a relação da Escola de Chicago com a teoria estrutural-funcionalista do 

desvio e da anomia (strain theory) está na gênese de ambas, posto que 

influenciadas pelo trabalho de Émile Durkheim. A idéia dirkheimiana da 

anomia é a origem da concepção de desorganização social e que foi 

desenvolvida pelos sociólogos de Chicago, como também é a origem do 

conceito de patologia social”
35

. 
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 Como afirma ainda Antônio Garcia-Pablos de Molina, esses modelos sociológicos 

“contribuiram decisivamente para um conhecimento realista do problema criminal. Mostram 

a natureza social deste problema, assim como a pluralidade de fatores que interatuam nele; 

mostram ademais sua conexão com fenômenos normais e ordinários da vida cotidiana”
36

. 

 

 Os efeitos positivos do crime, apontados por alguns desses estudiosos, referem-se ao 

seu papel de instituidor de uma espécie de inimigo, a reforçar a solidariedade social, nos 

moldes do que propunha Emile Durkheim, o qual certamente foi lido pelos pensadores 

estadunidenses “que transformariam, assim, sua noção de sociedade em uma configuração 

funcional e sistêmica”
37

. 

 

 George Mead sustenta que “a hostilidade contra o infrator da lei tem a vantagem 

singular de unir todos os membros da coletividade na solidariedade emocional provocada 

pela agressão”
38

. 

 

 Dos pensadores da Escola de Chicago, contudo, foi Robert Merton quem, com maior 

evidência, serviu-se do legado de Durkheim e utilizou o conceito de anomia e o relacionou 

claramente com a criminalidade, objetivando explicar as condutas irregulares e tidas como 

criminosas e sua função social, dentro de uma perspectiva funcionalista, decorrendo daí a 

trajetória de outras teorias funcionalistas que vicejaram e ainda continuam a vicejar no campo 

penal. 
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 Robert Merton surge no desdobramento dos primeiros estudos da Escola, sendo, 

segundo Anitua, o autor da melhor abordagem dos conceitos durkheimianos de função e 

anomia, fundamentais para a criminologia dos anos que se seguiram.  A sociedade constitui 

um todo de que fazem parte os indivíduos, gerando contestação, mas também consenso, daí 

porque o desvio seja algo normal, assim como o conformismo.  O crime corresponderia “à 

adesão às metas culturais, sem compartilhar os meios legítimos para alcançá-las”
39

. 

 

 Consoante Antônio Garcia-Pablos de Molina, “o pensamento estrutural-funcionalista 

inspirou, sem dúvida nenhuma, um conjunto de teorias que aparecem no seio da Sociologia 

jurídica alemã moderna (teoria sistêmica da prevenção integradora), cujos representantes, 

dentre outros, são Amelung, Otto, Jakobs, Luhman etc.”
40

. 

 

 Disso não difere Alessandro Baratta, ao sustentar que a teoria da prevenção-integração 

se vincula ao modelo clássico da teoria funcionalista do delito e da pena de Durkheim, e o 

fundamento do Direito Penal, modernamente proposto por Gunther Jakobs no bojo da teoria 

sistêmica de Niklas Luhman recoloca, na verdade, a concepção durkheimiana
41

.   Para 

Luhman, um estudioso da função do Direito na sociedade, esta se define como uma 

generalização congruente de expectativas de conduta, tendo a sanção o papel de proteger a 

norma contra sua violação, mantendo-a hígida na consciência das pessoas
42

. 

 

 O objetivo de tais teorias, segundo Garcia-Pablos de Molina, é a produção de um certo 

consenso que auxilie no bom funcionamento da sociedade.  Nesse sentido, a análise sistêmica 
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produzida por essas teorias, inspirada no paradigma funcionalista, permitirá um novo marco 

teórico à idéia de legitimação da punição: 

 

“a pena não é examinada sob o enfoque valorativo (seus fins ideais), senão 

funcional, dinâmico, como qualquer outra instituição social (funções reais 

que a pena desempenha para o bom funcionamento do sistema). A pena, 

conforme a teoria sistêmica, cumpre uma função de prevenção integradora 

(distinta dos objetivos retributivos, de prevenção geral e especial que lhe 

foram atribuídos pela dogmática tradicional). Se o delito lesiona os 

sentimentos coletivos da comunidade, que são tidos como ´bons e corretos´, 

a pena ´simboliza´ a necessária reação social: aclara e atualiza 

exemplarmente a vigência efetiva dos valores violados pelo delinqüente, 

impedindo que se enfraqueçam; reforça a convicção coletiva em relação à 

transcendência desses valores; fomente e dissemina os mecanismos de 

integração e de solidariedade social frente ao infrator e devolve ao cidadão 

honesto sua confiança no sistema”
43

. 

 

  Conclui Garcia-Pablos de Molina que essa idéia de prevenção integradora vem 

substituir o ideal utópico e emancipador da ressocialização do delinqüente e, ao invés de 

providenciar possíveis alternativas ao atual modelo sancionatório e penitenciário, traz consigo 

ainda maior reforço ao sistema penal. 

 

 A questão relevante, para os fins deste trabalho, e objeto de atenção de Garcia-Pablos 

de Molina, é que o fato de as teorias funcionalistas terem sublinhado a normalidade do delito 

significa, na prática, uma adesão a um modelo tecnocrático, desprovido de preocupações 

valorativas, com importantes implicações de índole político-criminal: 

 

“o estrutural-funcionalismo revisa e questiona as categorias fundamentais 

da dogmática liberal tradicional (bem jurídico, culpabilidade etc.). 

Propugna por uma concepção meramente simbólica do delito e da pena, 

terminando por negar a natureza subsidiária assinalada ao Direito Penal: 

“Centra todo seu interesse no exame do crime convencional das baixas 

classes sociais, sustentando um enfoque mais sintomatológico que 

etiológico, isto é, contempla o delito onde se manifesta e quando se 

exterioriza o conflito, não quando e onde ele é gerado, razão pela qual 
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manifesta uma vocação conservadora inclinada a legitimar 

sistematicamente o status quo”
44

. 

 

 A ausência de preocupações valorativas, como referido, alimentada pela idéia da 

necessidade da busca da coesão social e do bom funcionamento da sociedade, acabam por 

compor os referenciais teóricos que legitimarão novos modelos penais funcionalistas que 

representarão a intersecção necessária dos postulados durkheimianos com novas urgências da 

sociedade punitiva.  O horizonte prático é da constatação da inoperância das funções 

tradicionais das penas criminais, relativamente às missões retributiva e preventiva. 
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CAPÍTULO III 

 

 

O Funcionamento Penal e o Direito Penal Simbólico 

 

 Caminhando com nosso raciocínio, trataremos, neste capítulo, do funcionalismo penal 

e do correlato Direito Penal Simbólico, buscando nos trabalhos dos autores considerados 

funcionalistas traços do pensamento durkheimiano, principalmente no que diz respeito à 

sociedade enquanto organismo e ao Direito Penal enquanto instrumento de coesão social e de 

reafirmação das normas. 

 

Entretanto, antes de adentrar propriamente a análise do chamado funcionalismo penal 

atual e das idéias durkheimianas que lhe servem de fundamento, cumpre-nos, primeiramente, 

tratar das clássicas teorias da pena - a retributivista e a utilitarista – que compõem a chamada 

Escola Clássica do Direito Penal, desenvolvida, na Europa iluminista, a partir do século 

XVIII, bem como, ainda que superficialmente, do Positivismo criminológico.  Trata-se de 

tema que constitui o ponto de partida para qualquer análise atual acerca da finalidade ou da 

justificação das penas. 

 

Na breve exposição, não usaremos o critério cronológico, mas sim didático, para que 

seja possível melhor estabelecer as várias concepções existentes ao longo da história e como 

elas, de alguma forma, contribuíram para o desenvolvimento do chamado Direito Penal 

simbólico, assunto central deste trabalho. 

 

 



41 

 

1. Finalidades da pena 

 

É certo que o pressuposto básico da pena diz respeito à necessidade da punição como 

resposta a um crime cometido.  Supõe-se que sem as penas, o Estado não conseguiria realizar 

o exercício do seu papel de guardião da segurança da vida em sociedade.  A defesa das regras 

que garantem a vida em sociedade é dever do Estado, que a executa através do Direito e da 

imposição de sanções. 

 

 Historicamente, primeiramente podemos identificar as teorias absolutas da pena, cuja 

origem é teológica, calcadas na idéia da retribuição, sendo conhecidas como teorias 

retributivistas.  Baseiam-se na noção de pagamento de um mal pelo mal causado a outrem, em 

que o infrator expia o mal causado à sociedade através do cumprimento da pena.  

 

 Importante salientar que, por muito tempo, o crime foi encarado como a manifestação 

do demônio ou, sob a ótica religiosa, como pecado que precisava ser expiado pelo 

criminoso
45

. Para que houvesse equilíbrio, deveria haver simplesmente correspondência entre 

o mal do crime e o mal da pena, como espécie de vingança estatal, sem questionamentos 

acerca da necessidade da reprimenda
46

. 

 

 A culpabilidade do agente é o pressuposto para a aplicação da pena e não o seu limite, 

influindo muito a noção de arrependimento e sofrimento intenso do criminoso na escolha da 

punição, constituindo a pena verdadeira vingança pública.  Como bem explica Oswaldo 

Henrique Duek Marques: 
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“A pena continuou impregnada de fundamentos religiosos, caracterizando 

uma espécie de represália à violação divina. Tal como ocorria no período 

medieval, a expiação tinha também o objetivo de salvar a alma do pecador 

para a vida eterna. Como no período do absolutismo, os sofrimentos 

inflingidos aos condenados visavam também abrandar suas culpas ou 

absolvê-los perante Deus.”
47

 

 

O que se busca através da retribuição é fundamentalmente a realização da idéia de 

justiça, de proporcionalidade entre mal cometido e o mal expiado, contendo a pena um fim em 

si mesma. 

 

No Estado moderno, como bem fundamentou Ryanna Pala Veras, a partir da obra 

“Dos Delitos e Das penas” de Cesare Bonesana, conhecido como Marquês de Beccaria, 

abandona-se a concepção metafísica do crime e surge a necessidade da justificação da pena 

pela sua utilidade, como medida política e jurídica que serve de resposta e retribuição à 

violação da ordem pública pelos cidadãos, havendo séria crítica com relação à posição de um 

Estado que chama para si a função de exercer simplesmente a vingança pública, sem qualquer 

utilidade
48

. 

 

Essa teoria de cunho utilitarista, não mais calcada na compensação do mal causado 

pelo mal imposto, é a chamada teoria preventiva da pena.  Segundo essa teoria, a justificativa 

da pena não poderia ser baseada na culpa pela prática de um ato passado, uma vez que a pena 

não poderia pautar-se pelo passado, mas pelo futuro, e deveria visar a um fim, levando em 

consideração o futuro e reconhecendo que a imposição de um castigo não restauraria o direito 

violado. 
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As teorias prevencionistas, justamente por esse caráter utilitário, foram agrupadas e 

receberam o nome de teorias relativas da pena, sendo para elas o crime e a culpa não mais a 

causa da aplicação da pena.  Com o cometimento do crime e a violação da norma penal, nasce 

a ocasião para que a pena seja aplicada para intimidar os demais cidadãos e prevenir crimes, 

com um cunho utilitário, não sendo a punição um fim em si mesmo. 

 

Assim, toda punição deve ter como base não o merecimento do agente e a sua 

culpabilidade, como também o fim visado por ela, qual seja, a utilidade da imposição do 

castigo. 

  

Para os prevencionistas, a responsabilidade legal nada teria a ver com a 

responsabilidade moral, pois o julgamento que se faz não é moral, mas legal e político, e o 

delito não é mal em si, mas sim o que é socialmente definido como mal e como conduta 

prejudicial à sociedade. 

 

Dentre as teorias preventivas ou prevencionistas, nascem duas ramificações distintas 

que dão respostas diferentes ao problema da justificação das penas: a teoria da prevenção 

geral e a teoria da prevenção especial.  

 

Para a teoria da prevenção especial, a pena não leva em conta o ato passado, o crime 

cometido, mas, ao contrário, pauta-se na idéia de correção, intimidação do criminoso, 

buscando a um só tempo, ressocializar e impedir que o criminoso cometa novos crimes, seja 

por meio da intimidação seja por meio da segregação 
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Já a teoria da prevenção geral vê sentido apenas nos efeitos intimidatórios sobre a 

generalidade das pessoas, sem se preocupar com a idéia de retribuição ou de intimidação do 

criminoso, quer na função corretiva ou protetora proposta pela prevenção especial.  O que se 

busca é a intimidação geral, estando por trás dessa concepção o desejo de que o Código Penal 

se preste a motivar as pessoas a comportarem-se de acordo com as leis de uma dada 

sociedade. 

 

Essa concepção da pena, levando-se em conta a prevenção geral, tem um cunho 

funcionalista que mais adiante será importante no reconhecimento de um direito penal 

simbólico. 

 

De qualquer modo, retomando, para a Escola Clássica, quer com viés retributivista, 

quer com expectativa prevencionista, todos os indivíduos são iguais e são livres para escolher 

entre o bem e o mal, entre o Direito e o crime, sendo claro que o cometimento do crime é 

fruto de uma escolha do agente, que entendeu que as vantagens do crime superam o 

sofrimento da pena, em uma espécie de contabilidade racional
49

. 

 

Em oposição a essa idéia de liberdade do criminoso, cumpre-nos falar sobre o 

positivismo criminológico, que nasce no século XIX e que se baseia na idéia de que o que 

deveria ser investigado era o criminoso e não o delito, ao contrário da Escola Clássica, que 

presume que o delinqüente seria um homem como outro qualquer do ponto de vista biológico.  

A pena, então, para os adeptos dessa Escola, nada mais seria do que um remédio, afastando a 

idéia da retribuição e da prevenção geral ou mesmo especial e apegando-se à idéia da 

periculosidade do criminoso e defesa da sociedade como finalidade última da pena. 
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Cesare Lombroso, entre outros grandes nomes desse período positivista da 

criminologia, fala em doença criminal e clínica preservadora ao se referir ao crime e à pena, 

além de buscar critérios biológicos que levassem os homens a terem tendências à 

delinqüência
50

. 

 

Lombroso defendia a tese de que o criminoso era uma espécie do gênero humano 

diferente dos demais seres humanos não criminosos em razão de caracteres antropológicos, 

que, por sua vez, deveriam ser pesquisados pela ciência.  Para Lombroso, reaparecem nos 

criminosos sentimentos religiosos e associações criminosas próprias dos selvagens não 

civilizados.
51

  Diante da ausência do livre arbítrio e da idéia de que o delito aparece como 

fenômeno necessário para determinado criminoso, Lombroso não acredita em um sistema de 

pena que parta do pressuposto de que o delinqüente poderia se arrepender, afastando a idéia 

da retribuição com esse fim.
52

 

 

Na realidade, a justificativa da pena para o Positivismo confunde-se com medidas de 

defesa da sociedade contra o delinqüente que se orgulha do cometimento do crime e não 

consegue viver de outra forma.  A periculosidade do delinqüente é o pressuposto para a 

aplicação da pena. 

 

Com o tempo, outras teorias surgiram na tentativa de conciliação das teorias 

retributivistas e prevencionistas, e acabaram recebendo o nome de teorias mistas, as quais, 

apesar de não excluírem a necessidade da culpa do infrator para sua punição, conciliam-na 

com o fim utilitário que a punição deve assumir.  Assim, afasta-se a possibilidade de punição 
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de um ato que não seja moralmente reprovável, mesmo que seja socialmente útil.  A utilidade 

social é uma condição para que uma ação criminosa seja punida, sendo que a causa da pena é 

o ato criminoso, e somente o seu fim a prevenção.. 

 

Na realidade, como esclarece Claus Roxin, importante jurista moderno que enfrentou 

o problema da finalidade da pena de prisão, o que acontece é que  retributivistas e utilitaristas 

formulam perguntas diferentes sobre o porquê das penas e obtêm, portanto, respostas 

diferentes.  Assim, enquanto retributivistas perguntam-se acerca do porquê do castigo, 

concluindo que ele se justifica pelo mal praticado, utilitaristas perguntam para quê castigar, 

concluindo que a punição é válida pois é socialmente útil, corrigindo o infrator, intimidando 

os demais cidadãos e prevenindo novos delitos
53

. 

 

Para Roxin é possível conciliar as teorias retributivista, de prevenção geral e de 

prevenção especial, desde que não se considere a simples soma delas, como propõem as 

teorias unificadoras, que veremos mais a adiante. 

 

Importante ressaltar que Eugenio Raul Zaffaroni
54

 vem sustentar que a pena, na 

verdade, não resolve conflitos, como se dá com as demais sanções jurídicas na esfera civil: a 

perda de um bem, a reparação do dano, a anulação de ato, o obrigar alguém a realizar um ato 

etc.  Todos esses sofrimentos não se chamam pena porque têm um sentido - resolver um 

conflito, enquanto que a pena nada resolve, nem pode restaurar o equilíbrio moral, nem o 

dano sofrido pela vítima. 
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 Retomando, do embate entre as duas grandes vertentes penais, surgiram modernas 

teorias unificadoras, como a chamada teoria da prevenção geral positiva, que se divide em 

duas sub-teorias: a teoria da prevenção geral fundamentadora e a teoria da prevenção geral 

limitadora.   A primeira, desenvolvida basicamente por pensadores alemães, como Welzel e 

Kaufmann, que sustenta o caráter de missão ético-social do Direito Penal, e a segunda, que 

defende que a pena deve ter pressupostos e limitações, procedimentos jurídicos específicos 

que buscam limitar a intervenção estatal frente aos direitos do cidadão.  Estabelece-se, assim, 

o princípio da intervenção mínima que deve caracterizar o Direito Penal moderno, buscando a 

ressocialização dos criminosos e o estabelecimento da prevenção geral como sustentáculos da 

atividade punitiva do Estado
55

. 

 

O caráter limitador ou subsidiário da punição foi também objeto de reflexão por parte 

de Claus Roxin, no seu livro “Sentido e limites da pena estatal”
56

, em que ressalta o caráter 

subsidiário das normas penais, uma vez que a pena significa um dano aos bens jurídicos dos 

delinqüentes, com graves efeitos sobre a vida e a liberdade deles. Portanto, ações que não 

lesem bens jurídicos importantes não devem ser legalmente punidas. 

 

Roxin defende a concepção minimalista do Direito Penal, ao dizer: 

 

[...] se for utilizada quando bastem outros procedimentos mais suaves para 

preservar ou reinstaurar a ordem jurídica, carece da legitimidade que lhe 

advém da necessidade social, e a paz jurídica vê-se perturbada pela 

presença de um exército de pessoas com antecedentes penais numa medida 

superior à que pode ser fundamentada pela cominação legal.  Deste modo, o 

bem jurídico recebe uma dupla proteção: através do direito penal e ante o 

direito penal, cuja utilização exacerbada provoca precisamente as situações 

que pretende combater[...]
57

. 
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 Assim, a aplicação da pena possuiria finalidade preventiva, mas o particular não pode 

ser sacrificado no interesse da comunidade, devendo-se harmonizar a necessidade social da 

punição e sua utilidade e a dignidade do delinqüente, que o Direito deve garantir. 

 

Roxin sustenta que os interesses de utilidade geral da comunidade encontram um 

limite na própria personalidade do agente, daí porque não se podem admitir a tortura, as 

ameaças, a lavagem cerebral e outros expedientes, que, na prática, acabam por levar à 

absolvição de um grande número de culpados, significando também, por outro lado, o 

afastamento da simples vingança. 

 

A punição, segundo ele, não pode ocorrer sem a culpa do delinqüente uma vez que ela 

“tem a função de assegurar ao particular que o Estado não estenda o seu poder penal, no 

interesse da prevenção geral ou especial, para além do correspondente à responsabilidade de 

um homem concebido como livre e susceptível de culpa”
58

.  

  

 A culpa é aqui usada em favor do cidadão, visando impedir o Estado de impor penas 

exageradas, ao contrário da visão retributivista, que busca na noção de culpa a razão para a 

pena.  O que Roxin faz, portanto, é buscar separar a noção de culpa da teoria da retribuição, 

pois, de acordo com seu pensamento, seria possível a imposição de uma pena inferior à culpa, 

o que a teoria retributivista não aceitaria.  Se penas menos graves levarem à paz jurídica, elas 

serão melhores e devem ser aplicadas. 
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Roxin propõe, portanto, o que chama de uma teoria unificadora dialética: a missão das 

normas punitivas é a proteção subsidiária dos bens jurídicos mais caros, através da prevenção, 

mas buscando o respeito à dignidade do infrator e sua culpa. Diz o autor : 

 

 A realidade social exige que a comunidade seja protegida de agressões do 

indivíduo, mas também que o indivíduo o seja de uma excessiva pressão por 

parte da sociedade...O que a sociedade faz pelo delinqüente também é afinal 

o mais proveitoso para ela.
59

 

 

Diz o autor, por fim, ainda nessa obra clássica, que se fosse necessário responder qual 

o sentido e limites do direito penal em um conceito, chamando-o de teoria unificadora 

dialática, diria que cabe ao Direito Penal a proteção subsidiária de bens jurídicos e prestações 

de serviços estatais, mediante prevenção geral e especial que põe a salvo a personalidade do 

agente criminoso e tem na culpa sua medida. 

 

Entretanto, apesar de propor, no âmbito da ciência penal uma espécie de conciliação 

entre as teorias clássicas da pena, Roxin não deixa de considerar a realidade e os valores 

sociais que orientam a política criminal, demonstrando sinais de um pensamento funcionalista 

que orienta o direito penal. 

 

Como explica Tatiana Viggiani Bicudo interpretando o pensamento de Roxin,  

 

Diante da necessidade de se atentar para os conflitos sociais 

contemporâneos, aplicando-se uma justiça penal adequada às exigências de 

uma determinada sociedade, o Direito Penal, enquanto sistema normativo, 

deve se abrir às escolhas políticas da sociedade, que são expressas por meio 

de políticas criminais.
60
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Conclui a autora que a punição tem, portanto, a finalidade de integrar o autor 

do delito à sociedade e de pacificar os conflitos sociais também. 

 

A propósito, o sistema penal brasileiro parece ter buscado adotar uma semelhante 

solução conciliatória.  A pena possui, portanto, a princípio, caráter retributivo e preventivo, 

como estatui o artigo 59 do Código Penal, ao estabelecer que o juiz fixará a pena e sua 

quantidade, o regime de cumprimento e eventual substituição da pena privativa de liberdade 

por outra, “conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime”. 

 

De qualquer modo, a crítica que se faz a essa espécie de “soma” de finalidades e 

sentido para as penas é justamente que a simples adição das teorias falhas não traria de fato 

uma justificação legítima para a pena, seu pressuposto e o limite estatal
61

. 

 

 

2. O funcionalismo de Günther Jakobs e o pensamento de Durkheim 

 

 Surge, então, na segunda metade do século XX, com Gunther Jakobs, a quem 

chamamos de funcionalista e organicista por entender a sociedade como um organismo e um 

todo dividido em partes, a concepção de que a norma penal não serviria, de fato, como 

proteção aos bens jurídicos, reconhecendo o total fracasso das teorias clássicas, quer 

retributivistas, quer calcadas na prevenção especial
62

. 

  

 Jakobs possui uma concepção mecanicista da sociedade, enxergando-a como um 

organismo, tal como se dá em parte expressiva do pensamento das ciências sociais e a 
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exemplo do que fez Durkheim em suas obras, notadamente em “O suicídio”.  O jurista alemão 

serviu-se basicamente do trabalho do sociólogo Niklas Luhmann em sua obra, trazendo para o 

Direito Penal o funcionalismo sistêmico proposto por este último nas ciências sociais. 

Entretanto, o transporte do modelo funcionalista sistêmico para o âmbito do Direito Penal 

significa entender que o Direito Penal deve ser estruturado, interpretado, aplicado e executado 

tendo em vista a sua função e, em ultima analise, as finalidades da pena. 

  

 Todo o sistema do Direito Penal de Jakobs parte do pressuposto de que o crime é 

influenciado pela estrutura social, e a pena atua, basicamente, na chamada prevenção geral 

positiva.  Aquele que comete crime rompe com a ordem social e a pena teria como função 

principal demonstrar que a sociedade pode confiar nas normas e no Estado, reafirmando sua 

existência através da punição dirigida àqueles que violam as normas e ofendem seus valores
63

. 

 

 Nas palavras de Eduardo Montealegre Lynett, autor de uma introdução ao trabalho de 

Jakobs: 

 

“Quem comete um delito expressa um especial esboço do mundo, uma 

especial concepção do mesmo, porque para ele não vige o ordenamento 

jurídico, mas sua vontade particular (uma negação). Com a pena, o estado 

manifesta que essa concreta concepção não vale  e que deve imperar a 

vontade geral( negação da negação). Dessa maneira se restabelece a 

vigência do direito(sínteses)”.
64

 

  

 Na sequência, o pensamento de Jakobs se desenvolve a partir dessas primeiras 

conclusões, no sentido de que a norma penal e a respectiva sanção são as responsáveis pela 

estabilização da sociedade, objetivando manter sua existência e coesão, apesar da afronta ou 

negação de uma norma qualquer por determinado cidadão. 
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 Lynett dá o exemplo do sujeito que comete um crime de homicídio e que, com esse 

comportamento, não só atenta contra a vida de uma pessoa, mas principalmente afeta um 

elemento essencial para a estrutura da sociedade, que é a expectativa de que não se atentará 

contra a integridade de seus membros.  Aqui o bem jurídico não se refere apenas ao dano 

individual daquele que o sofreu ou da própria vida humana, mas é constituído por um 

conceito normativo: a vigência da norma violada.  

 

 Günther Jakobs quebra, portanto, com a tradição jurídica liberal de grande parte do 

moderno pensamento penal, ao afirmar que o Direito Penal, na verdade, não protege bens 

jurídicos, mas a vigência da norma como condição para assegurar a existência da sociedade.  

Isso significa dizer que os bens jurídicos só adquirem relevância para o Direito Penal na 

medida em que sua violação possa colocar em risco os valores que encerram e a crença das 

pessoas na sociedade e em suas regras. 

 

 Essa concepção parece adequar-se, ainda que parcialmente, ao pensamento de 

Durkheim, para quem o crime, em situações extremas, em que a criminalidade atinge 

patamares quantitativos exagerados, pode mostrar-se como um fenômeno patológico e 

indicativo da falta de coesão social.  Jakobs preocupa-se com a solução para o crime na 

medida em que ela possa atingir níveis patológicos, expressando que a pena seria a única 

capaz de simbolizar a união da sociedade contra atos que violem suas normas. 

  

 Jakobs afirma que existem bens jurídicos anteriores ao Direito Penal, como a vida, a 

integridade física, além da própria existência do Estado e seu funcionamento.  Nesse sentido, 

segundo ele, “a prevenção geral positiva considera que o decisivo é que uma constante 
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punição dos fatos em questão produz o efeito de fortalecer, na população, a convicção de que 

os bens são intangíveis”
65

. 

  

 É bem verdade que, ainda no que se refere ao tema da lesão a bem jurídico ou à norma 

penal, Jakobs procura limitar o âmbito de abrangência de bem jurídico, demonstrando que o 

ataque à moral não produz necessariamente um ataque a bem jurídicos relevantes, não 

havendo, pois, falar em violação de normas.  Estas só são criadas quando existe um bem 

jurídico.  O legislador, portanto, não deve proteger a Moral, atuando apenas quando os valores 

morais são tão caros à sociedade que acabam por transformar-se em bem jurídico, dando 

ensejo à criação de uma norma penal.  As violações morais, na verdade, ostentam uma outra 

função social
66

. 

 

Assim, à semelhança do pensamento de Durkheim, o jurista alemão afirma que os 

choques aos valores morais, ou, como expressamente colocou em seu texto, os “empurrões” 

são necessários para que a sociedade possa evoluir, alterando pouco a pouco os próprios 

valores sociais devidos a esses questionamentos por parte de seus membros. 

 

Por fim, Günther Jakobs esboça demonstrar a relação entre a proteção da norma e a 

pena, dizendo que esta última nunca recompõe, de fato, um bem jurídico lesado, vinculando-

se, de outra parte, a lesões futuras e eventuais.  As normas são a estrutura da sociedade, 

essenciais à sua sobrevivência, constituindo, assim, tema da Sociologia.  Para que uma 

sociedade exista, as normas devem ter vigência, servindo a pena para reafirmar sua vigência 
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quando elas forem desautorizadas em situações concretas, na hipótese de os sujeitos 

demonstrarem sua falta de fidelidade ao ordenamento jurídico
67

. 

 

O fato violador da norma é a negação da própria estrutura da sociedade e a pena 

representa a marginalização dessa negação, ou seja, a confirmação da estrutura.  O efeito 

ressocializador e a intimidação não são os fins da pena, ao contrário do que sempre 

sustentaram as teorias preventivas.  Jakobs esclarece que “a teoria do direito penal como 

proteção da vigência da norma demonstra sua validade especialmente na teoria dos fins da 

pena: o fato é uma lesão da vigência da norma, a pena é a sua eliminação”
68

. 

 

Na verdade, o pensamento de Jakobs pode ser associado às idéias de Hegel, contidas 

em sua célebre “Filosofia do Direito”.  Heiko H. Lesch, em sua obra “La función de La pena”, 

realiza uma instigante aproximação do retributivismo de Hegel, ao contrário de Kant, com as 

idéias funcionalistas modernas.   Para Lesch, interpretando o pensamento de Hegel, a pena 

criminal não se dirige a superar as conseqüências externas do crime, até porque ela chega 

sempre demasiado tarde.  Sua função restitutiva se relaciona com o conceito de crime e não 

com a existência dele, preocupando-se com a lesão do Direito enquanto Direito e não com a 

produção do mal propriamente dito
69

. 

 

O problema, pois, para Hegel, é a vontade particular do delinqüente, que afirma o 

injusto, ou a imposição da vontade particular, como que ao pretender, de forma racional, 

instaurar uma outra lei.  Como explica Lesch, aclarando o pensamento hegeliano, “o mal 
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especificamente jurídico-penal de um homicídio não é o cadáver da vítima – esse dano é, 

ademais, irreparável – senão o ataque do autor à vigência da norma que proíbe matar”
70

. 

 

Vê-se, pois, que Hegel manifesta preocupação com a coletividade e, nesse sentido é 

que conclui pela validade do Direito, que não pode dispensar a pena, a fim de demonstrar que 

o delito não possui vigência, mostrando-se imprescindível, ao contrário, a reafirmação da 

norma, como dirá mais tarde Gunther Jakobs.  A pena serve como verdadeira réplica, “como 

eliminação da perturbação que corporifica o delito, como confirmação simbólica do 

ordenamento”
71

. 

  

Ainda para Hegel, a pena visa restaurar a ordem perturbada, a qual constitui um 

fenômeno social, onde avultam as figuras do Estado e do ordenamento jurídico como 

responsáveis pela coexistência social.   É preciso, pois, reforçar as expectativas das pessoas 

através da pena e, para tanto, ao interpretar Hegel, Heiko Lesch invoca diretamente uma frase 

de Gunther Jakobs, para quem “penas e delito são atos simbólicos”
72

. 

 

O que se sustenta, pois, é que no pensamento de Jakobs, sem esquecer nuances 

importantes da teoria retributivista de Hegel, é possível reconhecer, com alguma clareza, a 

força das concepções de Durkheim acerca da pena, com nítida influência da chamada teoria 

funcionalista sistêmica.  A esse respeito, invoca-se a análise feita por Odone Sanguiné, em 

aprofundado estudo sobre o tema da função simbólica da pena, o qual procede a uma 

importante crítica pensamento de Gunther Jakobs.   
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3. Aspectos do funcionalismo penal segundo Odone Sanguiné 

 

Sanguiné aponta o importante papel do simbolismo na formação da identidade social 

do grupo e, portanto, na coesão social, com reflexos na órbita penal.  Mas, por outro lado, o 

que não esquece de esclarecer o autor é que esse simbolismo não é neutro, mas age no sentido 

de garantir a perpetuação das relações de dominação
73

. 

 

Partindo daí, Sanguiné define o Direito como um conjunto de símbolos normativos 

dirigidos a influir nos comportamentos dos outros indivíduos.  O Direito seria, também, um 

poder simbólico, composto de símbolos que não pretendem simplesmente descrever a 

realidade, mas antes modelá-la e modificá-la.  Os símbolos têm uma função política, servindo 

de instrumentos de conhecimento e de comunicação e criando, assim, nos indivíduos, o 

consenso sobre o mundo, o que auxilia na reprodução e manutenção da ordem social
74

. 

 

 Portanto, as produções simbólicas são instrumentos de dominação, enquanto 

representam os interesses da classe dominante, que as controla e, através delas, garante-se 

uma fictícia integração da sociedade toda e a legitimidade da ordem social por elas 

estabelecidas. 

 

Sanguiné baseia-se no conceito de violência simbólica de Max Weber para afirmar que 

as diferentes classes lutam, simbolicamente, para impor a definição do mundo social 

conforme seus interesses, sendo o Direito uma das fontes de poder simbólico que cumpre uma 

função política de legitimação da dominação, contribuindo para assegurar a dominação de 

uma classe sobre outra. 
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Essa dimensão simbólica e comunicativa do Direito, aliás, com normas e decisões 

judiciais carregadas de mensagens simbólicas, já havia sido, anteriormente, destacada por 

Durkheim, podendo também pode ser, de certa forma, vislumbrada em autores como 

Habermas e os partidários da teoria sistêmica do Direito.  Teorias que ressaltavam a função 

simbólica da pena, como a de Durkheim, chamada por Sanguiné de teoria sistêmica, são 

também, com as ressalvas necessárias em razão das diferenças ideológicas entre estes autores 

e Durkheim, propostas por autores como Baratta no âmbito da teoria da “prevenção geral 

positiva ou prevenção integração”. 

 

Nos dias atuais, a idéia do caráter simbólico da pena é defendida por uma nova 

geração de autores que buscam uma nova legitimação da justiça penal, que é qualificada de 

simbólica por não ter o condão de erradicar os delitos, suas causas e efeitos.  A chamada 

teoria sistêmica defende essa função simbólica do Direito Penal, embora esse posicionamento 

possa acarretar desrespeito ao Estado Liberal e aos direitos humanos. 

 

Também as teorias denominadas psicanalíticas da sociedade punitiva, como esclarece 

Sanguiné, sustentam que a pena atua no sentido de integrar o corpo social, por produzir 

sentimentos de unidade em todos os que são somente expectadores, realizando o 

fortalecimento da consciência do grupo e a consolidação das relações de poder existentes. 

Além disso, segundo o autor, para essa teoria psicanalítica, a desaprovação do comportamento 

do criminoso e a reação simbólica da pena agem para evitar o que ele denomina contágio, que 

fatalmente existiria se não houvesse a pena, sendo certo que o comportamento desse sujeito 

seria repetido por aqueles que se identificassem com ele.  Portanto, o que se pode concluir 

com Sanguiné é que o perigo de contágio só ocorre se houver igualdade entre o sujeito que 

delinqüe e os demais, respeitadores da lei. 
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O Direito Penal não tem, assim, como função principal a defesa de bens jurídicos e 

sim, primordialmente, a função simbólica de instrumento de orientação e institucionalização 

da confiança mútua.  O crime seria uma falta de fidelidade ao Direito, que faz estremecer a 

confiança institucional, tendo a pena a missão de exercitar o conhecimento da norma e a 

fidelidade com relação ao Direito por parte dos membros da sociedade, antes de qualquer 

função de retribuição, ressocialização ou prevenção, conforme já afirmara Gunther Jakobs. 

 

Como sustenta Sanguiné, reportando-se a Alessandro Baratta, a teoria sistêmica-

funcionalista, baseada no significado simbólico do delito e da pena, constitui uma das 

tentativas para dar uma nova fundamentação da pena e proteger o sistema penal ante a 

profunda crise de legitimação que o afeta. 

 

A infração faz emergir um conflito social que reclama a penalização, a qual, por sua 

vez, confirma a norma e reforça o consenso entre os membros da sociedade, o que é bastante 

diferente da concepção da chamada prevenção negativa, baseada na eficácia da pena para 

intimidar e coagir as demais pessoas da sociedade a não praticarem crimes. 

 

O julgamento de um estranho, autor de ofensa à norma social, faz parte de um ritual 

social que objetiva, sobretudo, reforçar os vínculos entre o grupo.  Dessa forma, a prisão nada 

mais é do que a manifestação de um poder central que expressa a unidade do grupo social.  A 

exclusão do indivíduo do grupo social através, por exemplo, da prisão indica que a 

comunidade se afastou e se separou do criminoso, e, mais ainda, que ela guarda ressentimento 

e indignação, expressos através da pena enquanto juízo de desaprovação e de reprovação. 
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Referindo-se à mesma teoria, afirma Sanguiné: ”mediante a pena o Estado demonstra 

sua existência frente a todos os cidadãos, assinala que o sistema por ele escolhido segue 

vigente”
75

. 

 

A teoria retributivista e a teoria da prevenção geral positiva não levam em conta o 

Estado enquanto ente político, representante de uma classe dominante, que exerce motivações 

e valores arbitrariamente escolhidos.  Numa fase de vingança privada, a história deixou bem 

claro que não é o sofrimento do criminoso o que acalma a vítima e a vinga, mas a dimensão 

simbólica da pena, a reprovação social do fato.  

 

Com a vingança pública, também não se legitimou a pena, uma vez que, não sendo a 

lesão ou seus efeitos jamais apagados ou eliminados com a pena, somente se operou uma 

duvidosa „compensação‟ simbólica da lesão ao bem protegido.  Além disso, como esclarece 

Sanguiné, a vingança ritual, pública e típica da justiça penal é tão seletiva que ele optou por 

denominar de “bode expiatório” a minoria que ela alcança e sobre a qual se exercita. 

Atualmente, a pena estaria cumprindo, realmente, uma função puramente simbólica. 

 

Sanguiné refere-se expressamente a Emile Durkheim, de cuja obra deduz que a 

verdadeira função da pena é manter intacta a coesão social.  Essa seria a união entre a função 

instrumental e a simbólica da pena a um só tempo, uma vez que, além de conservar a 

consciência comum, gera também a prevenção de delitos futuros e a defesa da sociedade, 

mediante a incapacitação dos criminosos mais perigosos: 

 

Se a eficácia instrumental do Direito Penal reside em sua aptidão para 

prevenir a realização de certos comportamentos, a simbólica consiste em 
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sua aptidão para produzir um certo número de representações individuais 

ou coletivas, valorizantes ou desvalorizantes. A função simbólica é 

inseparável da instrumental, à qual serve de complemento.
76

 

 

Afirma Sanguiné que o intervencionismo estatal no combate à criminalidade provoca 

uma super produção de leis que hipertrofiam o Direito Penal e suas funções e fazem-no 

recorrer ao instrumento penal a fim de explorar a carga simbólica.  Defende que esse exagero 

da utilização da força simbólica de uma norma penal incriminadora leva, inevitavelmente, à 

sua ineficácia e determinadas reações sociais frente ao crime, em tempos de especial temor 

generalizado, dão lugar a uma política criminal emocional e podem reduzir o Direito Penal a 

uma mera função simbólica.  Nesse sentido, as normas e as cominações penais carecem de 

operatividade frente ao crime, fazendo com que o sistema penal demonstre tão só a aparência 

de efetividade e proteção social. 

  

E acrescenta Sanguiné que um Direito penal puramente simbólico, bem ao contrário 

do que propõe, acaba por revelar a crise da política criminal, minando a confiança da 

população na administração da Justiça, dado que não influi efetiva, direta ou indiretamente 

sobre os comportamentos, representando tão só o repúdio ineficaz de alguns desses 

comportamentos.  Não estando o Direito Penal hábil para desempenhar uma função 

instrumental, o que ocorre é que a legislação penal simbólica se choca com o princípio de 

efetividade do Direito Penal, que, por sua vez, é requisito de legitimidade da pena. 

 

E sentencia o autor que “quando o Estado, com o recurso á pena, dá vida a uma 

política criminal meramente simbólica, se dá uma produção de ideologia com vítimas 

humanas. Uma legislação penal não efetiva produz sacrifícios intoleráveis”.
77
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Assim, o autor afirma que a lei simbólica vem para afirmar os valores do grupo 

dominante, aquele que detém o aparelho do Estado, e desacreditar os valores de outro grupo, 

diferenciando e excluindo.  Sanguiné afirma, portanto, que a lei penal traz duas mensagens 

diferentes e possui dois diferentes destinatários: de um lado os destinatários da mensagem do 

castigo, que são as pessoas que respeitam a lei e conservam os sentimentos coletivos, e, do 

outro lado, os destinatários da norma, do próprio castigo, que são aqueles que sobre os quais a 

norma se faz incidir.  É a pena útil, segundo Durkheim
78

, na medida que é expiatória e 

mantém uma arma para a defesa social, sendo secundários seus efeitos preventivos ou 

intimidatórios. 

 

Não sendo a mensagem da lei dirigida aos infratores, mas sim aos cidadãos fiéis a ela, 

ela realmente não pode aspirar por nenhuma finalidade preventiva. Tem uma finalidade 

puramente simbólica de reforçar as normas e os valores assumidos pelo ordenamento, 

simbolicamente, uma vez que esse reforço independe, de fato, de os índices de criminalidade 

baixarem ou aumentarem. 

 

Assim, Odone Sanguiné
79

 conclui que o Direito Penal não impõe unicamente o valor e 

a moral dominante à classe dominada, mas, principalmente e antes de mais nada, serve, de 

modo eficaz, para representar, simbolicamente, a Moral e os valores da classe dominante. 

Perverso é, na verdade, o efeito do sistema penal, porque, enquanto para alguns a pena 

somente atua com sua função simbólica, sua aplicação real recai sobre outros, como parte do 

processo de seleção de “bodes expiatórios” dentre os mais desfavorecidos econômica e 

socialmente. 
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Poder-se-ia argumentar no sentido de que a atuação penal sobre parcelas cada vez 

maiores da população lançaria por terra as críticas relativas à seleção dos inimigos do sistema.  

São exemplo dessa atuação o crescimento das investigações policiais e judiciais sobre os 

chamados criminosos do colarinho branco, como os que atentam contra a ordem econômica, 

financeira e contra a Administração Pública.  Entretanto, como ressalvado pelo próprio Odone 

Sanguiné, trata-se de atuações pontuais e igualmente seletivas, a escolherem determinados 

“bodes expiatórios”, em número insignificante, os quais conferem força e vitalidade ao 

sistema da atuação simbólica do Direito Penal. 

Juarez Cirino dos Santos parece caminhar ainda mais além, ao atribuir ao Direito 

Penal simbólico a função de estabilização social, em que o Estado não parece interessado em 

soluções sociais, mas em soluções penais, que protegem complexos funcionais e não bens 

jurídicos individuais.  O uso do Direito Penal simbólico, com função política de criar imagens 

ou símbolos que atuam na psicologia do povo, tem por objetivo a legitimação do poder 

político, escamoteando a relação da criminalidade com as estruturas sociais desiguais das 

sociedades modernas
80

. 

 

 

4. Gunther Jakobs e o chamado Direito Penal do Inimigo 

 

O funcionalismo no Direito Penal, com as teorias de que a pena se presta a garantir a 

coesão social e a reafirmação da ordem vigente, tem como ponto de partida, como se tem 

buscado demonstrar, o pensamento funcionalista de Durkheim e como ponto de chegada o 

moderno e muito discutido Direito Penal do Inimigo. 
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Parece haver pontos de convergência entre as ideias de Emile Durkheim calcadas na 

preservação da sociedade, na coesão social mais fraca nas sociedades de solidariedade 

orgânica e no crime como fato social, e a doutrina conhecida como Direito Penal do Inimigo, 

que parte do pressuposto de que alguns tipos de crimes e de criminosos põem em xeque a 

coesão social e o próprio funcionamento da sociedade, exigindo uma resposta além daquela 

que o Direito Penal simbólico pode dar.  

 

Se o Direito Penal Simbólico utiliza-se da pena para reafirmar a existência das normas 

e do ordenamento, confirmando a estrutura normativa da sociedade, conforme vimos acima, o 

Direito Penal do Inimigo estaria tratando de uma seria ameaça à própria sociedade, num 

cenário que Durkheim não chegou a imaginar em seu trabalho, mas parece admitir a 

possibilidade do crime em níveis que consideraria patológicos, colocando em risco a própria 

ordem social. 

 

Tal com concebido por Jakobs, o Direito Penal do Inimigo não excluiria o Direito 

Penal tal como o conhecemos, nem tampouco a pena como coação e como interação 

simbólica.  Diz Jakobs: 

 

“Em primeiro lugar a coação é portadora de um significado, portadora da 

resposta ao fato: o fato, como ato de uma pessoa racional, significa algo, 

significa uma desautorização da norma, um ataque a sua vigência, e a pena 

também significa algo; significa que a afirmação do autor é irrelevante, e 

que a norma segue vigente sem modificações, mantendo-se, portanto, a 

configuração da sociedade.”
81

 

  

 O delito, para Jakobs, não aparece como princípio do fim da sociedade, comungando, 

assim, com as conclusões de Durkheim, para quem o crime constitui fato social normal, que 
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ocorre em toda sociedade e que sempre existirá, sem que a coloque em perigo de extinção.  

Ao contrário, como vimos, tem ele importante tarefa de propiciar a evolução da sociedade e 

mudança de valores coletivos ao longo do tempo.  O criminoso comete, para Jakobs, um 

simples “deslize reparável”
82

. 

  

 Por isso, o autor de um fato criminoso não seria, em princípio, um inimigo da 

sociedade, mas um cidadão, uma pessoa que, mediante sua conduta, afrontou a norma e 

ameaçou a sua vigência.  Até esse ponto, parece não restar dúvidas de que as concepções de 

Emile Durkheim serviram, de alguma forma, para alimentar todo o pensamento dos juristas 

funcionalistas, a incluir o próprio Gunther Jakobs. 

  

 Entretanto, o conceito de Direito Penal do Inimigo foi criado para justificar tratamento 

normativo às situações que, para Jakobs, seriam totalmente diferentes das consideradas 

“normais”, definidas, ao contrário, de anormais e patológicas.  É possível, assim, com base no 

que já ficou dito, identificá-las com aquelas que Durkheim definiu como situações que 

escapam da normalidade social por sua extraordinária multiplicação e exacerbação. 

  

 Jakobs fala, assim, da aplicação do Direito Penal do Inimigo para organizações 

criminosas, para grupos terroristas, enfim, para situações de guerra contida, em que o Direito 

Penal e Processual Penal se prestam a eliminar riscos e evitar ataques de pessoas que não 

podem ser entendidas como cidadãos, membros de uma dada sociedade, mas como inimigos, 

como indivíduos que, pelo perigo que apresentam, devem ser impedidos de destruir a ordem 

social e jurídica. 
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 Enquanto os cidadãos, membros de uma sociedade, mantêm entre si os laços 

chamados por Durkheim de solidariedade, eles agem e orientam-se cotidianamente com base 

nos valores morais e jurídicos e, quando cometem um crime, cabe à pena demonstrar e 

reafirmar os valores da norma que proibia a conduta praticada, não havendo porque não 

presumir que esse individuo, inserido na sociedade, não volte a ser fiel aos valores sociais e às 

normas jurídicas após a execução da pena. 

  

 O inimigo, ao contrário, rechaça a ordem social e se comporta reiteradamente contra o 

ordenamento jurídico, demonstrando que os valores sociais não fazem parte dos seus próprios 

valores. Nesse caso, sabe-se que poderá nunca haver fidelidade à norma penal, representando 

esse indivíduo apenas um perigo à sociedade.  Em larga escala, poder-se-ia aludir ao que 

acontece com os grupos terroristas, que não visam simplesmente a violar normas, mas a 

destruir sociedade e seus valores atuais.  Como esclarece o próprio Jakobs: 

 

“Resumindo o que foi dito até o momento em relação a esta evolução, que 

não é precisamente nova: o Direito Penal dirigido especificamente contra 

terroristas tem, no entanto, mais o comprometimento de garantir a 

segurança do que o de manter a vigência do ordenamento jurídico, como 

cabe inferir do fim da pena e dos tipos penais correspondente”.
83

 

  

 Alguma dúvida remanesce no pensamento do jurista alemão, no que se refere à 

classificação do inimigo e sua identificação, assim como a definição do que seria o crime 

normal e o que seria um padrão patológico de criminalidade.  Criticável, da mesma forma, a 

noção de que a sociedade corre perigo de destruição ainda que com uma criminalidade 

exacerbada, patológica, de “guerra contida”.  De registrar-se que, segundo Durkheim, o 

normal e o patológico são definidos um em relação ao outro, de forma empírica, mediante a 

análise das sociedades em um mesmo estágio de desenvolvimento. 
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  Para Jakobs, o conceito de inimigo está relacionado à idéia de pacto social, de 

contrato social.  Seja como for, importante para este trabalho é que o pensamento de 

Durkheim pode ser considerado como um precursor da teoria apresentada pelo funcionalismo 

penal e até as idéias de Gunther Jakobs.  De levar-se em conta, nesse sentido, a consideração, 

feita por Durkheim, do crime como espécie de fato social e a pena como forma de devolver a 

coesão social, e, nesse sentido, o crime como algo com uma boa função na sociedade, quando 

em taxas normais, e como corrosivo da mesma sociedade, quando em níveis patológicos, a 

exigir a restauração da ordem e a coesão da sociedade. 

 

Os inimigos, a exigirem para si um rigoroso tratamento penal, ainda que ineficaz, 

podem trazer ainda maior coesão social quando são aniquilados.  É o caso das ações contra os 

terroristas, no plano internacional, muitas vezes extrapolando os limites das normas penais e 

processuais nacionais e mesmo internacionais.  No plano nacional, os outsiders de cada 

época, como os traficantes, os criminosos sexuais e o crime organizado, podem encarnar os 

inimigos de que a sociedade necessita para a busca do consenso e da coesão. 

 

Luigi Ferrajoli chega a afirmar que: 

 

[...] a teoria sistêmica de Jakobs nada acrescentaria à teoria da deviança de 

Émile Durkheim, que, no mesmo diapasão, já havia concebido a pena como 

um fator de desestabilização social, destinado, sobretudo, a agir sobre as 

pessoas honestas, reafirmando-lhes os sentimentos coletivos e solidificando-

lhes a solidariedade contra os desviantes[...]
84

. 

 

É possível sustentar, pois, que a doutrina de Durkheim, embora escrita no século XIX, 

antes da existência das organizações criminosas, dos grupos terroristas e dos estereótipos dos 

criminosos modernos, tal como se apresentam nos dias atuais, poderia concordar, em tese e no 
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limite, com o tratamento de exceção do chamado Direito Penal do inimigo.  A valorização do 

consenso e da harmonia sociais, essenciais à sobrevivência e bom funcionamento da 

sociedade, que se deve apresentar coesa, poderia conviver com o tratamento excepcional dos 

grandes agressores da sociedade.  Os inimigos constituiriam focos de uma grande patologia 

do organismo social que precisariam ser extirpados para salvaguarda da sociedade. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

Funcionalismo e Simbolismo no Direito Penal Brasileiro 

 

1. A multiplicação de leis penais dotadas de maior carga repressiva, que se verifica, 

em linhas gerais, no Direito Penal brasileiro, parece revelar a influência de uma concepção 

simbólica da pena, consistindo em contínua criação de novas figuras delituosas e na 

exacerbação punitiva daquelas já existentes.  À parte isso, pode-se constatar a pouca eficácia 

dessas medidas como formas de conter a grande criminalidade de massa dos tempos atuais. 

 

 Punições severas parecem exercer papel importante na reafirmação dos valores sociais, 

atuando no psiquismo das multidões, tal como Michel Foucault sustentou ao descrever, logo 

no início de sua obra „Vigiar e Punir‟, a execução e o sacrifício de Robert Damiens, no mundo 

da chamada sociedade de soberania, em que a crueldade exemplar dos poderes constituídos 

para com os comportamentos desviantes era estampada nas praças públicas. 

 

 No mundo em que vivemos, o mesmo espetáculo, sob novas formas, promete ter a 

continuidade necessária, acompanhada de idêntica ineficácia.  Como explica David Garland, 

“a disposição de aplicar penas severas a criminosos condenados compensa, magicamente, o 

fracasso em prover segurança para a população em geral”
85

, explorando o inconsciente 

coletivo e buscando os inimigos contemporaneamente adequados à reafirmação dos valores 

sociais, como o traficante de droga, o seqüestrador, o pedófilo e outros “outsiders”. 
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 Esse movimento por mais criminalizações e punições, numa visível expansão, parece 

associar-se ao que Débora Regina Pastana denomina, com toda a propriedade, de cultura do 

medo.  Esta provoca um generalizado desejo de punição, uma intensa busca de repressão e 

obsessão por segurança, que elege as leis penais e o Estado policial como a trincheira natural 

da defesa da sociedade: “a lei passa a ser a tábua de salvação da sociedade e quanto maior 

for a sua dureza, mais satisfeita ela estará
86

”. 

 

Nesse mesmo sentido, Pastana faz referência ao papel da opinião pública e a alguns 

movimentos sociais, classificados como antidemocráticos, que acabam por fortalecer as 

diversas redes comunitárias, como o Comitê Nacional das vítimas, a Campanha Sou da Paz e 

várias outras, todas elas atuando no rumo de uma maior criminalização e punição, a 

confluírem na edição de novas leis penais.  O resultado, segundo a pesquisadora, não é a 

pacificação ou conciliação, mas a exclusão dos “maus” para salvaguarda dos “cidadãos de 

bem”, com a valorização das punições mais severas e a gradativa redução de garantias, que 

resultarão na negação histérica da normalidade do delito
87

, em paradoxal descompasso com as 

próprias idéias durkheimianas. 

 

 A presença das vítimas, trazidas ao palco social e ao domínio das diversas mídias, 

serve para canalizar o sentimento público de indignação para com o fenômeno da 

criminalidade e reforçar a necessidade de maior rigor punitivo por parte das leis e sua 

aplicação.  Como explica André Nascimento, na apresentação do texto de Garland, “a 

presença das vítimas no espaço público de debate, sempre ao lado de políticos ou de 

autoridades em geral, serve para angariar adesão, através da solidariedade e da formação 

                                                 
86

 Debora Regina Pastana. Cultura do medo, 2003, p. 98. 
87

 Idem, Ibidem, p. 112. 



70 

 

de consenso, às medidas em sua maioria repressivas pleiteadas por elas”
88

.  E como se pode 

observar, várias dessas leis penais que surgiram nas últimas décadas devem muito de seu 

nascimento e existência a algum tipo de movimento social, com a participação da mídia, em 

que a presença da vítima – ou das vítimas – se revelou relevante. 

 

 A pretensão de que as normas penais possam resolver os problemas sociais e criminais 

leva o Estado a recorrer a essas fáceis medidas de política criminal, como a produção de duras 

e puramente simbólicas leis e, com isso, deixar de empreender políticas sociais realmente 

capazes de resolver os problemas geradores das ondas excessivas de crimes ou que 

simplesmente possam ser objeto de soluções públicas fora do sistema penal.  Na verdade, a 

força do poder repressivo não parece constituir necessariamente a resposta adequada ao delito, 

podendo servir, até certo ponto, para criar no público uma ilusão de segurança e um 

sentimento de confiança no ordenamento jurídico-penal. 

 

 Entretanto, o que se vê, em resposta, é o aumento descontrolado de violações a essas 

crescentes e duras normas penais, que, apesar de possuírem forte conteúdo simbólico, por 

vezes não apresentam qualquer sentido de instrumentalidade, em termos de eficácia.   

 

 Interpretando esse movimento do sistema penal brasileiro em busca de mais punições, 

explica Sérgio Salomão Shecaira que: 

 

[...] legislações recentes criaram novos crimes, maximizaram penas de 

delitos já existentes, aumentaram as hipóteses de detenção provisória (26% 

das pessoas encarceradas no Brasil aguardam julgamento), dificultaram a 

progressão de regime e o livramento condicional. Criou-se uma cultura 

punitiva. Muitos acreditam que a punição seja a solução para todos os 

males da humanidade. Dois dos principais responsáveis legais por essa 
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situação foram a Lei dos Crimes Hediondos (Lei 8072/90) e a Lei de Drogas 

(Lei 11.343/06).
89

  

 

 Como aponta Odone Sanguiné no texto já referido, os sistemas punitivos realizam 

funções simbólicas enquanto declaram cumprir funções instrumentais.  Como exemplo, 

refere-se à legislação que busca lutar contra o crime organizado, ou àquela que defende o 

meio ambiente, que, embora possua todos os símbolos jurídicos necessários para se combater 

a agressão ao meio ambiente, não tem, por trás de si, uma política governamental que torne 

efetiva a ação protetora.  Esta, ao invés disso, está sendo desenvolvida e priorizada em outros 

aspectos, como no próprio incentivo desmedido ao desenvolvimento industrial do país, 

impossibilitando, decisivamente, a efetivação do combate à destruição do meio ambiente.  

 

2. Um dos mais significativos exemplares dessa política repressiva com características 

simbólicas pode ser vislumbrado na chamada lei dos crimes hediondos (Lei 8072/90), que 

passou a representar um alargamento das fronteiras da legislação penal brasileira, como que 

buscando acompanhar o moderno e crescente recrudescimento da criminalidade com um 

tratamento legal mais repressor e simbólico.  A Lei 8072/90 promoveu um aumento 

considerável das penas de alguns delitos classificados no Código Penal, selecionados do 

universo da classificação delituosa já existente, suprimindo-se ainda direitos dos réus 

acusados da prática de tais infrações, como a anistia, o indulto e a possibilidade de progressão 

de regime. 

 

Como esclarece Alberto Silva Franco, a propósito do paradigma da Lei dos Crimes 

Hediondos: 
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[...] instalou-se, então, uma fábrica de produção incessante de normas 

penais e essa fábrica trabalhou a todo vapor, o que permite dizer que o país 

está vivendo a década perversa do Direito Penal. Não há mês, par ou ímpar, 

no qual não se formulem novas leis penais, criminalizando condutas até 

então livres de tipificação ou agravando figuras criminosas preexistentes. O 

mecanismo punitivo é acionado seja para promover penalmente valores 

ético-sociais ainda não introjetados no espírito da população, seja ainda 

para transmitir aos cidadãos uma ilusória sensação de segurança, seja, 

enfim, para atender explícitos propósitos políticos.
90

 

 

Segundo ainda o mesmo autor: 

 

 [...] os índices crescem, se estabilizam ou se reduzem com total indiferença 

em relação ao maior poder punitivo atribuído à legislação penal, que só 

serve, em verdade, para atender ao efeito puramente simbólico, sem 

nenhuma repercussão no campo da eficácia.
91

 

 

A edição da lei foi precedida por previsão do próprio legislador constituinte de 1988 

que fez inserir no texto constitucional, em seu art. 5º XLIII, a possibilidade da definição da 

modalidade dos crimes hediondos, referidos em conjunto com os crimes de tortura, tráfico 

ilícito de entorpecentes e terrorismo.  A criação da figura delituosa fez-se, pois, por simples 

definição ou adjetivação, sobre figuras já retratadas na ordem jurídica penal existente. 

 

Ao aumento das penas cominadas aos delitos referidos na lei, associam-se outras 

formas de tratamento penal que destoam do sistema penal, com ofensa a direitos e garantias 

constitucionais, como os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.  Pelo 

texto da lei, objeto de posterior declaração de inconstitucionalidade parcial pelo Supremo 

Tribunal Federal, o condenado por crime considerado hediondo era obrigado a cumprir a pena 

privativa de liberdade em regime integralmente fechado, como determinava o art. 2º § 1º da 

Lei 8072/90, sendo-lhe vedados ainda a anistia, graça ou indulto, bem como a liberdade 

provisória e a fiança. 
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Sobre a lei dos crimes hediondos, o célebre voto vencido do Ministro Marco Aurélio, 

do Supremo Tribunal Federal, denunciou, muito propriamente, o caráter puramente simbólico 

e classista de legislações penais como a lei em comento, especialmente quando explicitou que 

a edição da referida lei se deu sob o clima da emoção, para gerar nas classes médias e altas 

um sentimento de segurança frente ao problema da alta taxa de criminalidade que é, antes de 

mais nada, um problema social e não exclusivamente penal.  É o que se pode observar, com 

clareza, na referida decisão do Supremo Tribunal Federal, em voto vencido da lavra do 

Ministro Marco Aurélio, no julgamento do Habeas Corpus nº 69603, para quem a lei, ao 

mesmo tempo em que vedava a progressão de regime para os que praticavam as ações 

criminosas nela descritas, permitia, contraditoriamente o benefício do livramento condicional 

(STF-HC nº 69603-1). 

 

Alberto Silva Franco historiou, aliás, com precisão, o movimento social e político que 

presidiu a gestação da Lei 8072/90, cujo discurso punitivo uniu a direita e a esquerda “entre 

dois posicionamentos a respeito da criminalidade, que embora se apresentem aparentemente 

conflitantes, se conjugam afinal num compromisso repressivo”
92

.  Refere-se, por exemplo, à 

criminalização do racismo, da tortura e das ofensas ao Estado Democrático de Direito e, por 

outro lado, à repressão mais severa ao tráfico de drogas, ao terrorismo e outros crimes 

considerados mais graves. 

 

Posteriormente à entrada em vigor da Lei dos Crimes Hediondos, outros diplomas 

legais vieram somar-se a ela, fazendo com que a legislação penal fosse continuamente 

invocada como instrumento simbólico de apaziguamento social mediante medidas mais 

repressivas.  Foi o que ocorreu, por exemplo, com a Lei 9677, de 1998, que cuidou de 
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exacerbar a criminalização da falsificação e adulteração de produtos medicinais e 

alimentícios, em atenção a massiva campanha jornalística e televisiva, a partir do escândalo 

envolvendo a falsificação de medicamentos.  O art. 273 do Código Penal acabou por 

incorporar a qualificação de hediondo
93

. 

 

Realmente, o tratamento discriminatório que a lei dispensa ao agente desses crimes 

fere o princípio da igualdade, base do próprio Estado Democrático de Direito e evidencia um 

Direito preocupado em suprir as expectativas de uma elite às custas de verdadeiros “bodes 

expiatórios”, como bem expressou Odone Sanguiné
94

.   

 

3. A Lei de drogas (Lei 11.343/06) pode ser considerada em vários aspectos como 

outro exemplo de legislação simbólica.  A própria idéia da utilização praticamente exclusiva 

do Direito Penal para combate à droga e ao tráfico já dá mostras, a quem quer que se dedique 

ao estudo da matéria, que não existe de fato vontade política de resolver ou tentar minimizar 

os problemas sociais advindos da alta incidência de consumo de drogas na sociedade.  As 

drogas existem desde sempre em todas as sociedades e, quando sua utilização atinge altas 

taxas, comprometendo parcela da população, passam a constituir um problema de saúde 

publica, de grande complexidade para cuja solução ou minimização pouco contribuem as leis 

penais antidrogas. 

 

Um Direito Penal simbólico, contudo, dedica-se a criminalizar a comercialização e 

trânsito de drogas, encetando uma autonomeada guerra, como um símbolo da atuação do 

Estado em defesa da vida e da saúde da população. 
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A legislação escolhe a via da guerra contra as drogas como verdadeira política pública, 

elegendo o traficante como o grande mal a ser combatido.  Pode-se afirmar que o traficante é 

um dos grandes “outsiders” dos tempos que correm, passando a encarnar o mal, numa 

concepção infantil do fenômeno da criminalidade, que identifica os autores de crimes com 

personagens estereotipadas como nos contos infantis. 

 

Numa visão religiosa, é o traficante apresentado como o indivíduo que corrompe os 

cidadãos de bem, crianças e pessoas indefesas, levando-as ao vício da droga.  Nesse sentido, a 

visão da sociedade como simplesmente vítima do traficante, sem qualquer responsabilidade 

pela existência das drogas, sua produção e comercialização, acaba por promover uma 

paulatina descriminalização do uso da droga, como que a separar de forma cada vez mais 

clara o bem do mal.  A consideração do usuário e viciado como vítimas e do traficante como 

agente do mal, numa clara e útil separação, tornam de forma paradoxal, a sociedade ainda 

mais coesa, por vislumbrar na figura externa do traficante o único inimigo a ser vencido em 

nome da defesa da saúde dos usuários, viciados e dos demais cidadãos. 

 

O usuário é apresentado, portanto, como a vítima do mal, um doente incapaz de dizer 

“não” ao grande mal, o inimigo, que é o traficante, surgindo, desse pensamento a idéia de que 

é preciso unir-se contra o mal, numa guerra sem fim que, por si mesma, tende a simbolizar a 

ação concreta em busca da harmonia social, embora desprovida de qualquer eficácia, no que 

se refere ao crucial problema da iniciativa do uso das drogas por parte das pessoas e suas 

nefastas conseqüências de saúde pública. 

 

A Lei 11.343/06 constitui, assim, mais um instrumento legal vinculado aos anseios dos 

defensores da lei e da ordem, ostentando índole eminentemente repressiva.  As pessoas 
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envolvidas com a produção e comercialização das drogas são tratadas como inimigos, daí 

advindo a constante associação entre os crimes da lei com o conceito de Direito Penal do 

Inimigo.  Tal associação é apresentada com clareza por Alexandre Bizzoto e Paulo Queiroz, 

que argumentam com o aumento substancial da pena privativa de liberdade para o traficante, 

de três para cinco anos de reclusão, a criação de altas penas pecuniárias e de novos tipos 

penais relacionados com o tráfico, bem como a vedação de direitos aos acusados.  Tais 

dispositivos dão mostras de que “perdura um estado bélico contra os que não se encaixam no 

conceito simplista e ilusório das pessoas de bem”
95

. 

 

A lei proíbe o regime inicial diverso do fechado, em confronto com a diretriz geral do 

artigo 33 do CP, ancorado na idéia de proporção pela quantidade de penas.  Veda ainda a 

substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, contrariando também a 

diretriz do Código Penal (artigo 33) e a moderna política criminal de substitutivos penais que 

visam à eficácia do Direito Penal e a busca de soluções alternativas ao gravíssimo problema 

do encarceramento.  A aposta em mais prisão não tem nada a ver com a eficácia do Direito 

Penal, constituindo, pois, medida simbólica, no sentido de passar a impressão de que a 

sociedade não está a medir esforços no combate às drogas. 

 

Por fim, as penas de multa foram exageradamente aumentadas pela Lei 11343/06, 

passando a impressão à sociedade de que seriam finalmente penalizados os grandes 

traficantes, deles expropriando os vultosos produtos do tráfico, quando, na verdade, a imensa 

maioria dos atingidos pela aplicação da lei, como entregadores e “aviões”, não possui 

qualquer condição de arcar com valores altos das multas, sendo certo que elas jamais serão 
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executadas, resultando, portanto, em mais um símbolo do rigor penal, desprovido de qualquer 

eficácia e viabilidade prática. 

 

4. Outro exemplar significativo da influência de um Direito Penal simbólico na 

legislação penal brasileira pode ser detectado na Lei do Crime Organizado (Lei 9034/95). Tal 

diploma legal começa por dizer que seu objetivo é a repressão de ações praticadas por 

organizações criminosas, mas sequer apresenta uma definição do que é crime organizado e do 

que possam ser as organizações criminosas.  Na verdade, a lei cuida apenas de apresentar 

novas formas de procedimentos apuratórios e processuais de repressão, com características de 

violação dos princípios constitucionais, no que se refere ao acesso a dados, informes e 

diligências apuratórias facultadas aos próprios magistrados. 

 

Na realidade, a técnica da tipificação das condutas constitui uma das ferramentas do 

Direito Penal do inimigo.  É o que ocorre com a falta de definição do crime organizado como 

forma, por exemplo, de criminalização de atos preparatórios.  Assim, pune-se quem “pelo fato 

de pertencer a uma organização criminosa (estágio prévio criminalizado), já sofreria as 

sanções correspondentes“.
96

 

 

 

A indeterminação linguística dos dispositivos da lei favorece a ação dos órgãos 

repressivos do Estado e a imaginação popular, segundo a qual os criminosos são organizados 

e responsáveis pelo mal da sociedade moderna, necessitando ser combatidos com extremo 

rigor, para além das regras processuais vigentes e que se destinam tão só para cidadãos 

comuns. 
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 A carência de tipificação das ações na Lei 9034/95 é explicada por Antônio Sérgio A. 

de Moraes Pitombo como estratégia em busca de maior liberdade na utilização de medidas 

mais atentatórias às garantias individuais dos suspeitos: 

 

[...] ofereceram-se desculpas para realizar o juízo de tipicidade, não com o 

objetivo de ver consequências jurídico-penais, como a aplicação da pena, 

mas com intenção de por em prática o processo penal emergencial, 

inaugurado desde a Lei dos Crimes Hediondos.
97

 

 

 E conclui o autor: 

 

[...]cuida-se de estratégia de alguns governos voltada a convencer a 

sociedade da ameaça das organizações criminosas e da pretensa eficácia 

real das disposições legais, incompatíveis com a normativa constitucional e 

com a tutela dos direitos individuais, porém criadas para produzir a 

impressão tranquilizadora de um legislador atento[...]
98

 

 

 Referida lei, que veda a liberdade provisória e o recurso em liberdade e determina o 

regime inicial fechado para os “condenados por crimes decorrentes de organização 

criminosa”, foi objeto de análise e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, que cuidou de 

adequá-la à Constituição Federal, no sentido de obediência ao princípio da proporcionalidade 

e à legalidade estrita nas leis penais, regra especialmente desconsiderada pela lei, que sequer 

elenca os crimes que pretende penalizar. 

 

 O que se quer dizer é que a eficácia da lei se revela pífia, justamente porque divorciada 

dos ditames constitucionais, embora seu simbolismo seja forte e apelativo, demonstrando para 

a população a necessidade de combate ao crime, união de forças sociais, principalmente entre 

as instituições do Estado e a mídia, constituindo essa última o grande cimento da coesão 

social contra o crime. 
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5. Ao analisar-se a Lei 11.340/06, constata-se que suas características simbólicas 

afloram a partir do próprio nome dado à norma, usado pela Presidência da República perante 

a mídia televisiva e jornalística quando de sua sanção.  A lei foi apresentada pelo Presidente 

em cerimônia promovida junto da cidadã Maria da Penha, que se apresentou em uma cadeira 

de rodas, sendo claro que a presença da vítima, como exemplo vivo, serve magistralmente 

para canalizar o sentimento público de indignação para com o fenômeno da criminalidade, no 

que se refere aos episódios de violência doméstica. 

 

Os exageros e a ineficácia final da lei, no que se refere ao objetivo de apaziguar os 

conflitos familiares, já foram identificados por Ana Lucia Sabadell antes mesmo de a Lei 

11.340/06 entrar em vigor, ao afirmar que a estrutura de patriarcado que permeia a sociedade 

e gera relações de submissão e violência contra a mulher não pode ser enfrentada por um 

Direito Penal simbólico e ineficaz e sim com verdadeiras políticas de gênero e para o 

gênero
99

. 

 

Como esclarece a autora, nascem nos Estados Unidos, ainda na década de 1970, as 

primeiras discussões sobre a violência contra a mulher no ambiente privado.  Entendia-se que 

a violência doméstica era a expressão do poder do homem mediante o emprego de violência 

física, evocando a temática do patriarcado como a fonte do problema
100

.  Já na década de 

oitenta, todas as formas de violência, incluindo a violência moral ou psíquica, foram incluídas 

no conceito de violência doméstica pelos grupos feministas europeus e norteamericanos, 

conceito que foi abraçado pelo artigo 7º da Lei 11340/06, ou Lei Maria da Penha, como 

passou a ser conhecida no Brasil. 
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A violência foi identificada com o sistema patriarcal primeiramente por Carole 

Patemam, em sua obra “O Contrato Sexual”, como aponta Sabadell, considerando o 

patriarcado moderno como um modelo de relações sociais no qual predominam valores 

estritamente masculinos, fundamentados em relações de poder.  Diz a autora: “A 

característica principal das relações sociais patriarcais é a dominação do gênero feminino pelo 

masculino, que costuma ser marcada (e garantida) pelo emprego de violência física e/ou 

psíquica”
101

. 

 

 A grande contribuição dos grupos feministas para o equacionamento do problema foi 

escancarar que a violência contra as mulheres, muito embora ocorra no âmbito privado, 

constitui um problema social, que tampouco está ligado a certos grupos de indivíduos, 

portadores de doenças ou limitado a classe social.  Diz Sabadell: 

 

Estamos diante de um conceito de violência que é estrutural. Designa um 

fenômeno ligado à constituição da cultura patriarcal que estabelece padrões 

de comportamento por meio de mecanismos de controle social informal e 

formal. O paternalismo e a ideologia da inferioridade, ao veiculares, no 

âmbito da cultura patriarcal, uma imagem de dependência e de impotência 

da mulher, favorecem, em todos os níveis da sociedade, a reprodução da 

concepção da mulher como objeto, reproduzindo-se assim a violência de 

gênero.
102

. 

  

Diagnosticada a raiz do problema social, e, identificada a violência como filha do 

sistema patriarcal e do machismo, muito se questionou acerca da legitimidade e eficácia da 

Lei Maria da Penha para fazer frente a essa criminalidade latente na sociedade brasileira. 

 

Sabadell deixa claro que o sistema penal não tem capacidade para solucionar conflitos 

sociais de forma satisfatória, muito embora os movimentos feministas ainda insistam em fazer 
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uso do instrumento penal para enfrentar os problemas de violência de gênero.  E acrescenta 

que “o medo é de que, em tempos de „tolerância zero‟, seja ampliado o âmbito de atuação do 

direito penal e, por outro lado, os resultados práticos sejam insignificantes”
103

. 

 

O caráter imediatista de um Direito Penal simbólico não faz pelas mulheres vítimas da 

violência doméstica mais do que as duras legislações simbólicas, como aquelas relativas às 

drogas e ao crime organizado fazem pela redução da incidência desses crimes, ou seja, não 

trazem de fato nenhuma eficácia social. 

 

No mesmo sentido é o pensamento de Alessandro Baratta, ao se referir às idéias de 

Niklas Luhmann: 

 

[...] o direito penal se decepciona consigo mesmo porque não consegue 

modificar a realidade e por esta razão intensifica o remédio ineficaz, 

esperando que, dessa forma, tenha sucesso. Amplia os delitos, aumenta as 

penas, endurece a execução penal e, por meio da derrocada dos princípios 

garantistas que constituem a base do sistema penal, cumpre a profecia 

ditada pelos minimalistas, qual seja: expansão de legislações de caráter 

emergencial, desvinculadas das reais necessidades da população e, na 

maioria dos casos, privadas de eficácia.
104

 

 

Entretanto, a própria autora questiona qual seria a saída para o problema da violência 

doméstica contra as mulheres e o método ideal para lidar com as consequências de toda uma 

cultura machista e, principalmente, como fazer essa sociedade patriarcal questionar seus 

próprios valores, uma vez que o homem, ao que tudo indica, é capaz de compreender o caráter 

antijurídico de um crime de lesão corporal ocorrida na esfera pública, mas não consegue 

perceber como semelhante a violência contra as mulheres, no âmbito doméstico. 
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O Direito Penal somente pode ser utilizado aqui como coadjuvante no enfrentamento 

da violência doméstica, já que fica claro que a pena privativa de liberdade, por si só, enquanto 

medida ineficaz de uma legislação puramente simbólica, não vai arrancar das pessoas a 

mentalidade patriarcal.
105

 

 

A Lei Maria da Penha abandona o princípio da proporcionalidade ao adotar penas 

privativas de liberdade e prisão preventiva para crimes até então punidos com penas restritivas 

de direitos, adotando a idéia de uma pena “exemplar” para tentar coibir a violência contra a 

mulher.  Esquece-se, porém, de que a prisão do agressor não durará para sempre e não 

corrigirá a mentalidade social de homens agressores e mulheres agredidas, como a prática já 

vem demonstrando nesses cinco anos de vigência da lei. 

 

Na prática, o que se nota, é que os casais em conflito e, após a aplicação dos 

dispositivos penais da lei, em pouco tempo voltam a se entender e a coabitar, tornando a 

medida extrema um problema na vida daquela família, não sendo raro verificar, nos 

corredores dos fóruns criminais ou nas promotorias, as vítimas pessoalmente irem implorar a 

libertação e a absolvição do agressor. 

 

No bojo da lei, inúmeras medidas administrativas, de cunho assistencial e educacional 

à população foram pensadas e inseridas em seus dispositivos, mas, até o momento, não saíram 

do papel.  As mulheres vítimas de violência, por sua condição econômico-social e afetiva, 

necessitam da presença de seus companheiros, ainda que agressores, e não têm a quem pedir 

ajuda efetiva, que ocorreria talvez de forma mais efetiva se acompanhada de tratamento 
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psicológico e assistencial, alojamento seguro para a família, qualificação profissional e outras 

medidas positivas de alcance definitivo. 

 

Estar-se-ia, assim, contribuindo para a atuação de um Direito Penal como coadjuvante 

no processo de educação da população como um todo e no tratamento da violência doméstica 

quando associado a políticas públicas que não se limitassem à repressão penal e à simples 

reafirmação de valores abstratos. 

 

Sabadell encontra na educação de gênero e para o gênero a única solução para o 

problema a longo prazo, exigindo do Estado investimentos pesados em capacitação de 

professores infantis e elaboração cuidadosa de novos modelos de linguagem, abandonando o 

sexismo nas escolas: “educando as crianças a refletir sobre os modelos de comportamento de 

gênero, semeando dúvidas ao modelo patriarcal com o qual as crianças convivem fora do 

ambiente escolar, e oferecendo ao mesmo tempo modelos educacionais alternativos, é 

possível estabelecer novas estratégias para enfrentar o problema da violência doméstica”
106

 

 

Entretanto, propostas como essa de investimento na educação funcionam a longo 

prazo e demandam gastos que não se compatibilizam com um Estado preocupado com 

campanhas eleitorais e viabilidade financeira a curto prazo, o qual prefere lançar mão de mais 

uma lei simbólica que, na prática, tem se mostrado tão ineficaz quanto as demais com que 

coexistem no ordenamento jurídico-penal brasileiro. 

 

6. Assim, ante a ineficácia das soluções legais criadas no Direito Penal brasileiro para 

fazer face à criminalidade, seu papel remanescente acaba sendo unicamente o de acenar para a 
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sociedade com a força do Estado e o vigor do Direito, recaindo, porém, sobre a massa que 

pratica crimes o peso das soluções penais propostas pela legislação.  O preço para o exercício 

da simbologia do poder punitivo é a vitimação exagerada e ineficaz de setores desfavorecidos 

da sociedade, criando novos problemas sociais decorrentes, por exemplo, do maior 

encarceramento dos autores de crimes. 

 

 Essa penalização convive com o caráter simbólico do tratamento que essas leis dão aos 

autores de crimes, como alerta Manoel Cancio Meliá, ao referir-se à idéia de que se inflige um 

dano concreto com a pena, para obter efeitos um pouco mais que simbólicos.  O autor atribui, 

aliás, ao Direito Penal do Inimigo, a qualificação de descendente do Direito Penal 

Simbólico
107

. 

 

Importante ressaltar também que receptividade das leis simbólicas adotadas pelo 

Direito Brasileiro constitui uma realidade.   Segundo André Luís Callegari e Maiquel Angelo 

Dezordi Wermuth:, 

 

[...] tais leis são recepcionadas pela maioria da população e da comunidade 

jurídica nacional como avanços legislativos, uma vez que respaldadas por 

discursos político-midiáticos falaciosos que criam imagens distorcidas da 

realidade, propondo como estratégia primeira de segurança pública o 

endurecimento das penas aliado à supressão de garantias e à busca pela 

superação da impunidade, olvidando-se de que o aumento do número de 

condutas definidas como criminosas, assim como o maior rigor na aplicação 

da pena, significam tão somente mais pessoas encarceradas e não 

necessariamente menos conflitos sociais em um país profundamente 

marcado pela desigualdade social desde os primórdios de sua história.
108

 

 

 Por outro lado, é inevitável a associação dessas leis simbólicas com o 

chamado Direito Penal do Inimigo, as quais, segundo Callegari e Wermuth, surgem 
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“com escopo de tranquilização social”, já que a função do Direito é a manutenção do 

sistema social, colocado em risco em face da existência do inimigo. 

 

 Para Callegari e Wermuth, uma das idéias que orientam esse modelo de 

intervenção penal, é o retorno da proeminência da criminalidade tradicional, em 

contraponto com a inoperância da criminalização das ações do chamado colarinho 

branco ou das ofensas ao meio ambiente e outras que poderiam significar uma 

mudança de rumos do Direito Penal.  Trata-se, pois, do retorno dos delitos 

tradicionais ao centro do cenário político-criminal, resgatando no imaginário coletivo 

o medo à criminalidade clássica
109

. 

 

 É o caso, no Direito Brasileiro, como já ficou dito, da Lei dos Crimes 

Hediondos, que simplesmente requalificou infrações tradicionais, bem como da Lei 

de Drogas, com a demonização definitiva da figura do traficante, e inclusive, da nova 

classificação, fortemente alimentada pela mídia, pelo poder público e até por grande 

parte do pensamento de esquerda, das ofensas praticadas contra as mulheres no 

ambiente familiar. 

 

 O aumento da atividade repressora, com a valorização da prisão, resulta no 

crescimento extraordinário da massa de pessoas presas, sem que o Estado se preparasse para a 

situação.    A deplorável situação das prisões brasileiras, associada a esse aumento da 

população privada da liberdade, promove clima propício para o aumento de rebeliões, motins, 

e, mais do que isso, para a organização das massas encarceradas, com reflexos na 

criminalidade crescente do lado de fora dos presídios. 
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Mesmo a levar-se em consideração o fracasso das duas grandes teorias que buscam 

justificar a atividade punitiva do Estado – o retributivismo e o prevencionismo – percebe-se 

que o Direito Penal, ao assumir um modestíssimo papel simbólico, tomado historicamente, 

como se viu, do pensamento sociológico de Durkheim, parece mostrar-se especialmente 

perverso, a par de conservar sua já comprovada ineficácia, já que se apresenta como 

instrumento ideológico do poder político para a defesa e manutenção de uma sociedade 

injusta. 

 

O simbolismo dessas novas leis penais, nos fins do século XX e início do século XXI, 

pode ser situado, como se disse, na excessiva criminalização, a atingir cada vez mais as 

condutas prévias e preparatórias, como é o caso da figura do crime de associação para o 

tráfico, prevista no art. 35 da Lei 11.343/06, em tese de mais fácil caracterização que o crime 

de quadrilha ou bando, definido no art. 288 do Código Penal, já que bastam duas pessoas para 

que se dê por tipificada a ação.  O objetivo é o de reafirmar o ritmo da guerra às drogas e 

facilitar a ação preventiva de natureza policial e de controle sobre todas as pessoas que 

gravitam em torno da comercialização das drogas. 

 

A condenação do ato de “associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar 

reiteradamente ou não qualquer dos crimes previstos nos arts. 33 caput e § 1º e 34 desta 

Lei”
110

, a criminalizar o ajuste, parece apontar para uma mensagem ainda mais clara, 

direcionada à sociedade, a propósito do perigo das drogas e dos responsáveis por sua 

disseminação, em consonância com um ideário político de tolerância zero. 
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Tal política, inclusive, produz efeitos no tratamento jurisprudencial de inúmeras outras 

infrações penais, contribuindo, por exemplo, para uma difícil aceitação do princípio da 

insignificância em relação a várias hipóteses normativas, dado que as soluções absolutórias, 

nessa seara, significariam, aos olhos da sociedade, o abrir as portas para a impunidade. 

 

Em caso julgado pelo Tribunal de Alçada Criminal, em que se pleiteava a adoção do 

princípio da insignificância em crime patrimonial de pequeníssimo valor, qualificou-se a tese 

como “incompatível com o clamor da comunidade por uma tolerância zero em relação a 

qualquer tipo de conduta vulneradora de bens da vida, como forma preventiva de mais 

intensas incursões pela criminalidade” (RT 782/603).  Trata-se, como se vê, de um Direito 

Penal que deve parte de seu corpo e sua alma à função social da pena como elemento de 

apaziguamento e coesão. 

 

Em que medida se pode afirmar que o funcionalismo penal favorece uma visão 

conservadora, de índole política, que pode contribuir para a emergência de concepções mais 

repressivas que desembocariam no Direito Penal do Inimigo?   Segundo Howard Becker, a 

própria definição do que é funcional se mostra problemática, já que é o conflito político que 

irá defini-lo e determinar, assim, a escolha do comportamento desviante das pessoas que 

sofrerão as consequências dessa definição: 

 

“É mais difícil na prática do que parece ser na teoria especificar o que é 

funcional e o que é disfuncional para uma sociedade ou um grupo social. A 

questão de qual é o objetivo ou meta (função) de um grupo – e 

consequentemente, de que coisas vão ajudar ou atrapalhar a realização desse 

objeto – é muitas vezes política”
111

. 
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Assim, por trás do ideário funcionalista, que preside o Direito Penal Simbólico e a 

adoção de soluções mais extremadas de política criminal repressiva e seletiva, remanesceria 

incólume a ação política do Estado ou dos grupos sociais hegemônicos que utilizariam as 

normas penais como instrumento de dominação das pessoas por meio da distribuição dos 

castigos. 
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CONCLUSÃO 

 

 

A legitimidade da pena privativa de liberdade em nossa legislação penal parece se 

apoiar nas idéias da prevenção e repressão do crime, embora ainda persista, ao menos no 

imaginário da população em geral, a associação da pena de prisão com as noções de castigo e 

vingança.  Apesar disso, ainda paira, no Direito Penal e fora dele, intensa discussão teórica 

sobre as funções da pena e, em especial, da pena privativa de liberdade. 

 

 A partir da constatação das diversas teorias que se desenvolveram acerca das funções 

da pena, analisamos o pensamento de Émile Durkheim, identificando sua contribuição para a 

questão punitiva, especialmente sobre a função simbólica da pena, em busca de traços 

simbólicos na legislação penal brasileira. 

   

 Em síntese geral, pesquisamos a influência do pensamento de Émile Durkheim no 

Direito Penal simbólico, inegavelmente cada vez mais presente na nossa legislação penal. 

  

Primeiramente, estudaram-se as concepções durkheimianas de crime e da pena.   A 

partir daí, foi possível visualizar, no funcionalismo latente nos textos do pensador francês, um 

precedente relevante da chamada teoria da função simbólica da pena.  Ensina Durkheim que 

os fatos sociais devem ser considerados dentro de cada espécie de sociedade em que eles se 

manifestam, presentes suas particularidades, que variam no espaço e no tempo.  Afirma, 

ainda, a necessidade de se classificar o crime como fato social normal, uma vez que considera 

impossível que haja uma sociedade desprovida de criminalidade.  Além disso, como fato 
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social, reveste-se o crime de alguma funcionalidade, contribuindo, também em razão de suas 

conseqüências, para o sentimento coletivo de harmonia e coesão. 

 

A partir do pensamento de Durkheim e sua influência no campo da Sociologia 

criminal, apontamos sua importância para os estudos de natureza funcionalista que se 

realizaram no início do século XX no âmbito da chamada Escola de Chicago, cujos 

pensadores podem ser considerados como os sucessores da concepção do crime como fato 

social e da pena como forma de defesa da coesão social.  

  Em seguida, em breve análise, tratou-se das teorias clássicas que tentaram 

explicar a finalidade da pena privativa de liberdade, passando esse trabalho, ainda, pelo 

positivismo criminológico e, modernamente, pelo pensamento de Claus Roxin com a teoria 

unificadora dialética do Direito Penal. Ainda nesse capítulo, partiu-se para a análise do 

funcionalismo de Günther Jakobs e sua ligação com as idéias funcionalistas de Durkheim 

sobre o crime e a pena. 

  

  Desenvolvendo um pouco mais o tema e finalizando o terceiro capítulo, o 

trabalho chegou à questão da influência do pensamento de Emile Durkheim no Direito Penal 

Moderno, por meio, por exemplo, da possível associação com o chamado Direito Penal do 

Inimigo, corrente doutrinária que atribui ao Direito Penal justamente a tarefa de combater 

aqueles indivíduos que, com seu comportamento, ameaçam a ordem social vigente e a coesão 

social, num estágio avançado, ameaçador e “patológico” da criminalidade. 

   

 Por fim, impôs-se a análise da função simbólica da pena no Direito Penal brasileiro 

como herança do pensamento de Durkheim, apontando, ao mesmo tempo, o elevado risco de 

se estabelecer uma legislação e uma prática penal puramente simbólicas. 
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 Nesse ponto, invocou-se a contribuição de modernos pensadores, inclusive nacionais, 

sobre a função simbólica da pena propriamente dita, como Odone Sanguiné, que, ao discorrer 

sobre a falência da pena de prisão, o desencantamento com as doutrinas retributivistas e 

prevencionistas, chama a atenção para o desenvolvimento da legislação penal simbólica e seu 

caráter perverso. 

 

 Importava, nesse mesmo contexto, apresentar traços que permitissem identificar a 

legislação simbólica no Brasil, através de leis penais severas e ao mesmo tempo ineficazes, 

como, por exemplo, a Lei dos crimes hediondos (Lei 8072/90), sobre a qual foi ressaltado sua 

natureza perversa e simbólica no momento em que promoveu um aumento considerável de 

algumas penas e a  supressão de direitos dos réus acusados da prática de tais infrações, 

denunciando claramente o caráter puramente simbólico da lei, que de nada resolveu o 

aumento desse crimes que combate desde sua edição . 

  

 Assim, no primeiro capítulo, apresentamos o que consideramos essencial para a 

compreensão do pensamento de Émile Durkheim sobre o crime e a pena, da forma como 

aparecem em seus principais trabalhos, em especial “As regras do método sociológico” e “O 

suicídio”. 

  

O segundo capítulo foi dedicado ao pensamento criminológico que se desenvolveu no 

final do século XIX e início do século XX nos Estados Unidos, compondo o que se acostuma 

denominar de Escola de Chicago.  O fenômeno do crime passou a ganhar maiores dimensões 

no campo do pensamento social, abandonando as idéias positivistas que se limitavam a 

vislumbrar o crime como um fenômeno individual, da ordem da Psicologia ou da Psiquiatria. 
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 O que se sustenta é o papel importante dos estudiosos da sociologia criminal da Escola 

de Chicago, considerando o crime e a pena como fatos sociais e funcionais, e suas raízes no 

pensamento de Émile Durkheim. 

 

 O terceiro capítulo teve como objeto o pensamento funcionalista do Direito Penal 

como desdobramento natural das teses durkheiminianas, com especial realce para as teorias 

apresentadas pelo jurista alemão Gunther Jakobs, a constituírem o chamado Direito Penal do 

Inimigo, que igualmente deita raízes nas propostas do pensador francês, no que se refere à 

reflexão sobre o crime como fenômeno normal e, ao mesmo tempo, em situações 

extraordinárias, como uma patologia social que necessita tratamento. 

 

 No quarto capítulo, o trabalho procedeu a uma análise da situação atual do Direito 

Penal brasileiro, pontuando exemplos do que seria uma aplicação prática das idéias 

funcionalistas, nascidas do pensamento durkheiminiano, a resultarem em leis simbólicas e seu 

tratamento pela doutrina e jurisprudência pátrias.  O alvo foi justamente constituído por 

tópicos da Lei dos crimes hediondos, da Lei de drogas, da Lei do crime organizado e da 

chamada Lei Maria da Penha. 

 

 Assim, completada a trajetória da presente pesquisa, pretendeu-se estabelecer uma 

relação de semelhança conceitual e prática entre o pensamento de Émile Durkheim, no que se 

refere ao crime e à pena, e o funcionalismo penal, no âmbito do Direito Penal Brasileiro, em 

especial o Direito Penal Simbólico. 
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 Chega-se, então, com o desenvolvimento do trabalho à idéia fundamental, a conclusão 

propriamente dita: A força do pensamento de Durkheim e sua ligação com a realidade atual 

do nosso Direito Penal.  Sua ligação com o funcionalismo e com o caráter simbólico de 

algumas leis, como as que foram examinadas no capítulo IV (Crimes Hediondos, Maria da 

Penha etc.), não deixa dúvidas acerca da influência do pensamento de Durkheim no Direito 

Penal moderno, em especial ao Direito Penal Simbólico. O pensamento de Durkheim abre 

caminho para um D. Penal mais rigoroso e funcionalista, preocupado em salvaguardar a 

sociedade como um organismo, mantendo a coesão, ainda que, como efeito colateral, surja 

dessa prática um direito penal injusto e excessivamente duro e ineficaz.  

 

 No que resulta, na verdade, o simbolismo da pena? Leis penais mais severas, ao 

contrário do apregoado tradicionalmente pelo Direito Penal, nas suas dimensões legislativa 

(art. 59 do Código Penal brasileiro), doutrinária e jurisprudencial, com forte teor retórico, não 

produzem bons resultados punitivos nem tampouco preventivos, mas exercem uma função 

social de coesão e reafirmação dos valores e das normas, ao preço de uma crueldade infinita e 

de selecionar os clientes de sempre do sistema penal. 

 

 Discorrendo sobre os efeitos nefastos do simbolismo penal, sustenta Gamil Föppel El 

Hireche que:  

 

[...] a função simbólica, portanto, retira o foco da preocupação das pessoas 

com o que o Estado deveria se preocupar: as pessoas se esquecem da saúde, 

da educação, da melhor distribuição de renda e crêem que, passando tudo 

para o Direito Penal, todos os seus problemas estariam resolvidos. Assim, 

um Estado fraco, inerte, inoperante consegue – ardilosamente – passar, 

para os cidadãos, uma imagem de força, de trabalho, de empenho, de 

proteção.
112

 

 

                                                 
112

Gamil Föppel El Hireche. Análise criminológica das organizações criminosas. 2005, p. 30. 



94 

 

 De ressalvar-se que Durkheim ainda associa, como um pensador iluminista, a maior 

severidade dos castigos aos regimes políticos mais absolutistas, ligando a maior benevolência 

dos castigos à democracia. Enxergava ainda a pena de prisão como forma de moderna 

benevolência.
113

 

 

 Entretanto, se Durkheim admite, como se viu, que as sociedades modernas, dotadas de 

maior complexidade, considerando o estágio decorrente da crescente divisão social do 

trabalho, levam a uma múltipla diferenciação entre os seres humanos componentes do 

organismo social, pode mostrar-se imperativa a adoção de formas mais severas de reafirmação 

dos valores da sociedade a determinados indivíduos, autores de determinadas infrações.   

Nesse sentido, o conceito de patologia social não seria quantitativo, mas qualitativo.  Sobre 

estes indivíduos, que assumem posições típicas do que seria uma verdadeira patologia social, 

pode justificar-se, de forma simbólica, o emprego de maior coerção, imprescindível à 

manutenção da ordem e afirmação dos valores mais sagrados da sociedade. 

 

 Justificar-se-ia, assim, uma diferenciação nas formas de punição ao crime em razão de 

situações individualizadas, levando em conta exatamente a complexidade da vida moderna e 

dos organismos sociais responsáveis pelo aflorar dessas condutas consideradas patológicas. 

 

 No mesmo sentido da crítica feita por Odone Sanguiné, conforme já referido, no 

sentido do direcionamento do Direito Penal simbólico a reforçar os poderes do Estado e de 

uma classe social sobre outras forças sociais, coloca-se o pensamento de Zaffaroni e Batista, 

ao sustentar que o que subjaz à função de prevenção geral positiva das normas penais e do 

                                                 
113

 Gabriel Ignácio Anitua.Histórias dos pensamentos criminológicos, 2007, p. 447. 



95 

 

sistema penal é a concepção de que o delito seria uma má propaganda para o sistema, e a pena 

seria a expressão através da qual o sistema faria uma publicidade neutralizante
114

. 

 

 E mais do que isso, para as teorias sistêmicas, segundo esses autores,: 

 

[...] uma pessoa seria criminalizada porque com isso a opinião pública é 

normatizada ou renormatizada, dado ser importante o consenso que 

sustenta o sistema social. Como os crimes de colarinho branco não alteram 

o consenso enquanto não forem percebidos como conflitos delituosos, sua 

criminalização não teria sentido. Na prática, tratar-se-ia de uma ilusão que 

se mantém porque a opinião pública a sustenta, e convém continuar 

sustentando-a e reforçando-a porque com ela o sistema penal se mantém: ou 

seja, o poder a alimenta para ser por ela alimentado.
115

 

 

 O que Zaffaroni e Batista apontam com clareza, portanto, fazendo, aliás, referência 

expressa à velha tese de Durkheim relativamente à função positiva do delito de levar à coesão 

social, é a outorga do papel exemplarizante de um bode expiatório como criadora de 

consenso.  Como conseqüência, destacam que quanto mais conflituosa for uma sociedade, em 

razão de sua injustiça estrutural, haverá menos consenso, e logo maiores penas serão aplicadas 

para produzir o nível de consenso necessário ao sistema.  Concluem, afirmando que a lógica 

da prevenção geral positiva acaba por exigir a formação de confiança no sistema social por 

intermédio da criminalização, importando em penas eventualmente atrozes e recursos de 

investigação inquisitoriais, desde que proporcionem resultados nos casos que suscitam 

preocupação por causa de sua capacidade desequilibrante
116

. 

 

 As saídas a essa terapêutica apaziguadora e funcionalista, que se multiplicam na 

sociedade moderna e, a nosso ver, em débito com o pensamento de Durkheim, apontariam no 

sentido de continuar a apostar na existência de limites a essa função exercida pela pena e pelo 
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Direito Penal. Esses limites seriam os ético-jurídicos (atenção à culpabilidade, obediência à 

proporcionalidade etc.), ideais iluministas que não podem ser esquecidas, e constitucionais, de 

que faz parte a humilde constatação da imperfeição do sistema de controle das condutas 

humanas, marcadas pela valorização da liberdade como definição do humano. 

 

 A função pedagógica da pena criminal como instrumento simbólico e cruel, 

descompromissada com seus resultados concretos, acaba, na verdade, mostrando-se 

antipedagógica.  Com o esclarecimento contínuo da população, mercê da universalização do 

conhecimento, da transparência das instituições públicas e do exercício da racionalidade, o 

simbolismo tenderá a perder força.  A realidade carcerária e a brutal ineficácia da prisão, por 

exemplo, acabarão mostrando isso.  A receita durkeimiana, portanto, reatualizada pelos 

diversos funcionalismos, a incluir o Direito Penal do Inimigo, a par de sua inevitável 

desumanidade, acabará por demonstrar sua própria ineficácia. 

 

O crescimento das penas severas e a utilização destas como instrumento 

simbólico de solução dos problemas sociais, em cujo seio se desenvolve parte 

considerável da criminalidade, parecem caminhar contrariamente ao pensamento de 

Emile Durkheim, que associava o Direito Penal às sociedades primitivas dominadas 

pela chamada solidariedade orgânica. 

 

 O que se percebe, no entanto, no mundo pós-moderno, é a convivência plena 

do Direito Penal com a complexidade e riqueza das sociedades atuais, em que as 

penas criminais, apesar de sua inegável ineficácia como instrumento de combate ao 

crime, assumem papel relevante na constante, repetitiva e inútil tarefa de reafirmação 

das normas e dos laços constitutivos da harmonia social. 
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 A exacerbação punitiva não só se coloca na primeira linha da agenda 

funcionalista, como instrumento político de promoção da coesão da sociedade contra 

o crime, como também parece revigorar-se em uma sociedade que guarda distância 

das sociedades antigas, às quais sempre se procurou atribuir a exclusividade das 

formas mais severas e ostensivas de castigo. 

 

 A função simbólica das penas criminais, portanto, parece revigorar-se 

exatamente em um mundo caracterizado pela racionalidade e pela ciência – marcas 

do positivismo, a incluir a grande contribuição de Durkheim – em que os conflitos 

humanos poderiam, em tese, encontrar formas mais racionais e humanas de solução. 
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