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RESUMO 

 

ALMEIDA, Caio Patricio de. A crítica da Crítica acrítica: limites e contribuições da 

Criminologia do Conflito. 2017. 185 p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

Em 1959, o sociólogo Ralf DAHRENDORF funda a Sociologia do Conflito, em oposição 

às análises consensuais que, conforme criticava, teorizavam sobre sociedades harmônicas 

utópicas e inexistentes. Ao ter contato com a obra de DAHRENDORF, o criminólogo 

George Bryan VOLD percebeu a pertinência das críticas para o campo das Ciências 

Criminais, incorporando em seu trabalho a mesma mudança epistemológica ocorrida no 

campo das Ciências Sociais. Suas contribuições, somadas à obra de Austin TURK, Richard 

QUINNEY E Donald BLACK deram origem à Criminologia do Conflito, Escola específica 

de pensamento criminológico, cujas principais características são o resgate da centralidade 

dos conflitos no convívio social e o enfoque na natureza política do desvio e da 

criminalização. O presente trabalho pretende analisar as contribuições e limites da 

Criminologia do Conflito. Para tanto, inicia-se pela análise de seu marco epistemológico 

inicial, o trabalho de DAHRENDORF, para então compreender como as contribuições 

deste autor foram incorporadas no campo das Ciências Criminais. O trabalho pretende-se 

crítico, e não apologético de seu objeto, adotando uma visão materialista dialética própria 

da Criminologia Crítica – corrente macrocriminológica que incorpora as premissas 

conflituais, mas supera a capacidade e pretensão analítica das teorias conflituais da 

criminalidade, ao enveredar em busca das raízes do fenômeno criminal. 

 

Palavras-chave: Sociologia do Conflito. Criminologia do Conflito. Teorias conflituais da 

criminalidade. Criminologia Crítica. 

  



ABSTRACT 

 

ALMEIDA, Caio Patricio de. The critique of acritical Criticism: limits and contributions 

of Conflict Criminology. 2017. 185 p. Dissertation (Masters degree) - Faculdade de 

Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

In 1959 Ralf DAHRENDORF founded Conflict Sociology as an opposition to the 

consensual approach that theorized about harmonic societies both utopic and inexistent, 

according to his critiques. The criminologist George Bryan VOLD, influenced by 

DAHRENDROF’S work, realized that the conflictual criticisms were just as relevant to 

Criminal Sciences as it was to the Social Sciences. Therefore, VOLD embedded the same 

new epistemological perspective in his work. His contributions, allied with those of Austin 

TURK, Richard QUINNEY and Donald BLACK were responsible for creating a new 

criminological line of though, Conflict Criminology, a School of its own marked by the 

conflict-centered interpretation of social life as well as an emphasis on the political nature 

of criminal behavior and criminalization mechanisms. The present study intends to 

promote a critical analysis of Conflict Criminology’s limits and contributions. To do so it 

is necessary to begin with an analysis of DAHREDORF’S work in order to comprehend 

how it has affected the criminological studies inspired by it, only then becoming possible 

to understand the conflictual theories of crime. The present study will adopt a dialectical 

materialistic approach, inspired by Critical Criminology, a macro-criminological theory 

that shares the same conflictual premises but surpasses the conflictual theories of crime 

explanatory capacities as it seeks to understand the foundations of criminal phenomena. 

 

Keywords: Conflict Sociology. Conflict Criminology. Conflictual theories of crime. 

Critical Criminology. 
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1 INTRODUÇÃO – PRIMEIRA APROXIMAÇÃO À DINÂMICA 

CONFLITUAL 

 

O escritor norte-americano Henry David THOREAU protagonizou uma conhecida 

história de resistência a um governo que reputava ilegítimo. O ocorrido foi publicado sob a 

forma híbrida de relato autobiográfico e panfleto político, intitulado “Desobediência 

Civil”.
1
 Nele, o autor relata sua insatisfação com os dirigentes políticos de sua época – 

tomando o cuidado de distinguir os políticos, enquanto governo, da figura do Estado – e 

invocando o direito à resistência, aliado ao dever de resistir a uma opressão tirânica que 

não represente o povo a quem governa. Sua resistência, descrita com ares de heroísmo 

exemplar, concretizou-se mediante sua recusa em recolher certos tributos. Tal atitude teria 

um suposto poder simbólico, eis que se daria pela ausência de reconhecimento da 

legitimidade governamental, revestindo-se, pois, de aspecto político, e não pela mera 

insatisfação em ter de partilhar com o Estado sua riqueza pessoal. E isso, conforme clama 

o autor, deve ser reproduzido por todos os que partilhariam da desconfiança para com os 

dirigentes políticos, sem temer ou se preocupar com as consequências jurídicas de seus 

atos. Nas palavras do autor, “Sob um governo que prende qualquer homem injustamente, o 

único lugar digno é também a prisão”.
2
 

Os desdobramentos da experiência de THOREAU guardam certa ironia. Por ter se 

recusado a recolher seus impostos, o autor foi preso. Sua experiência prisional, porém, 

durou somente uma noite – no dia seguinte, alguém quitou, em favor do autor, o crédito 

tributário pendente. A experiência descrita, que carrega em si a pretensa ilustração da 

importância da desobediência civil e resistência ao governo, retrata o exato oposto. Trata-

se do relato de uma frustrada tentativa de negar a autoridade estatal, mas que redundou no 

atendimento preciso das exigências do governo. Esse desfecho insatisfatório não coadunou 

com a narrativa que o autor buscava estabelecer. Para reafirmar suas convicções, após ter 

sua liberdade restituída, THOREAU escreveu uma declaração pública destinada às 

autoridades públicas, com o seguinte conteúdo: 

 

“Saibam todos quantos esta declaração lerem que eu, Henry Thoreau, não desejo 

ser considerado integrante de qualquer sociedade organizada à qual não tenha 

aderido.”
3
  

                                                             
1 THOREAU, Henry David. Desobediência civil. Edição digital. Sine loco: eBooks Brasil, 2001.  
2 Ibid., p. 23. 
3 Ibid., p. 29. 
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A questão levantada por THOREAU é de extrema pertinência. Pode alguém rejeitar 

a legitimidade do governo ou Estado em que reside e, portanto, ser desobrigado de viver 

sob suas regras? A discordância com os dirigentes políticos pode conduzir à negação de 

sua autoridade?  

Existem duas possíveis formas de analisar o caso apresentado. A primeira é 

fornecida pela perspectiva consensual. Nela, compreende-se que todos os integrantes de 

uma população estão de acordo com a necessidade de uma organização voltada a permitir o 

convívio social. Seguindo este pensamento, cujo centro gravitacional reside nas teorias do 

Contrato Social, as organizações estatais e governamentais surgem a partir do 

reconhecimento dos cidadãos de que, para se propiciar um convívio harmônico, deve 

existir uma entidade terceira que regule as ações dos indivíduos que a ela estão 

submetidos. E esta submissão se dá em razão da legitimidade inata deste ente, eis que sua 

origem reside na vontade coletiva de seus integrantes. Portanto, todos os que convivem em 

sociedade teriam, ainda que de forma implícita, aceito os termos deste suposto instrumento 

contratual. Viver dentro dos limites territoriais do corpo social é integrar a sociedade e, 

dado que o defensor da desobediência civil estaria usufruindo de diversos serviços 

proporcionados pelo Estado – como as estradas, conforme reconhece no transcorrer de seu 

discurso
4
 – não poderia somente rejeitar suas obrigações cívicas e continuar a usufruir dos 

direitos proporcionados pelo Estado. Em um contrato, as obrigações mútuas devem ser 

respeitadas. E não existe alternativa, dentro do território de uma nação, à submissão ao seu 

ordenamento jurídico, que pode ser compreendido como a manifestação mais concreta de 

um contrato social. 

Essa primeira resposta carrega em si forte conservadorismo. Se todos que estão 

submetidos ao contrato social aceitaram seus termos implicitamente, há um elemento 

ausente nesse pacto: a declaração de vontades. Mais do que um aspecto formal, é a própria 

essência de um contrato. E supor a manifestação válida de uma vontade inexistente 

constitui uma eficiente maneira de controlar as ações dissidentes. De início, porque 

legitima a existência do Estado, bem como qualquer atitude que este adote como meio de 

assegurar sua continuidade. Mas, principalmente, porque restringe qualquer ato voltado a 

questionar a legitimidade de seu domínio. As autoridades estariam investidas em uma 

                                                             
4 “Nunca me recusei a pagar o imposto referente às estradas, pois a minha vontade de ser um bom vizinho é 

tão grande quanto a de ser um péssimo súdito; no que toca à sustentação das escolas, atualmente faço a minha 

parte na tarefa de educar meus conterrâneos.” THOREAU, 2001, p. 37. 
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posição de poder porque o povo assim o quis. Aqueles que dominam o fazem em favor da 

população, atendendo ao desejo comum de todo o corpo social. Qualquer posição 

divergente colocaria em risco a própria ordem existente e demandaria uma resposta, 

repressiva, imediata e suficiente para fazer valer o acordo celebrado entre todos os 

cidadãos. 

O problema central, porém, é a inexistência deste contrato social que fundamenta e 

legitima o domínio sobre os cidadãos. E é este, precisamente, o fundamento da segunda 

possível análise à questão de THOREAU. Nenhuma sociedade é, de fato, produto de um 

consenso geral e convive em plena harmonia. A desobediência civil – sem adentrar nas 

reflexões sobre sua natureza jurídica, enquanto direito ou dever – é uma constante, dado 

que a interação entre os diferentes segmentos sociais é invariavelmente conflituosa. 

Embora exista certo grau de consenso entre os cidadãos, o dissenso que perpassa a 

dinâmica social é sua principal característica. Conflitos são inevitáveis e a atuação estatal 

serve não para amenizá-los, mas para reprimi-los. E isso é feito não em favor da população 

como um todo, mas em benefício daqueles que ocupam posições de poder. O contrato 

social é a fábula utilizada para convalidar o domínio de uns sobre outros, na forma de uma 

vazia retórica de legitimação – “foi a vontade de todos que nos investiu este poder”, ou, em 

termos jurídicos, “Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus 

representantes eleitos[...]”.
5
 

Assim, THOREAU estaria correto em sua indignação com a forma como o governo 

se apresenta como suposto porta-voz do povo, ainda que suas atitudes sejam tomadas em 

proveito de interesses que não são generalizados. Mas foi ingênuo ao supor a capacidade 

transformadora de sua recusa simbólica em recolher determinados impostos. Isto porque o 

Estado não atua em consonância com os interesses majoritários da sociedade. Se parte 

considerável da população apresentasse descontentamento com a existência do governo, 

suas pretensões de substituí-lo não seriam aceitas de bom grado, como em um simples 

ajuste da bússola da moralidade pública com os valores adotados pelos cidadãos. Ao 

contrário, pode-se supor uma resposta repressiva, distinguindo os interesses dos dissidentes 

daqueles supostamente inerentes à população. Seria a vontade dos marginais, desviantes e 

baderneiros, contra o desejo de paz e segurança do sujeito-suposto “cidadão de bem”. A 

desobediência civil não seria interpretada como direito – e muito menos como dever –, mas 

como delito. 

                                                             
5 Excerto do parágrafo único do artigo 1° da Constituição da República de 1988.  
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Essa oposição entre as perspectivas do consenso e do conflito ganha especial 

relevância quando trazida para análise da questão criminal. A Criminologia Liberal – aqui 

compreendida nos termos de Alessandro BARATTA como as Escolas em oposição à 

perspectiva crítica
6
 – em grande parte se estrutura a partir de uma compreensão consensual 

da sociedade. E, como consequência imediata da assunção do consenso como fonte da 

repressão penal, as conclusões alcançadas trabalham sempre dentro de uma perspectiva 

reformista, legitimante da ordem posta, quando não abertamente conservadora.
7
 O desvio e 

a criminalidade são tratados como comportamentos naturalmente lesivos, cuja supressão é 

pressuposto para a continuidade do convívio social pacífico e harmônico.
8
 

As teorias conflituais da criminalidade abordam o problema sob outro enfoque. Não 

supõem coincidência imediata entre as normas vigentes e os valores sociais. Compreende-

se que o conteúdo das leis condiz com os valores de uma parcela específica da população, 

cuja posição social permite sua influência na seleção de quais comportamentos e atitudes 

serão tidos como louváveis e desejados, em oposição a outros, oficialmente rotulados como 

ilegais. Também se compreende que a orientação dos mecanismos estatais estará sempre 

voltada à manutenção do interesse daqueles em posições dominantes, aliado à perseguição 

e frustração dos interesses dos dominados. O Estado não surge da vontade de todos os 

cidadãos e nem trabalha ao seu favor. Suas origens estariam vinculadas à consolidação e 

legitimação da autoridade de alguns sobre os demais. 

Esta distinção epistemológica constitui uma ruptura com a tradição da criminologia 

liberal. É comum verificar a oposição entre a Criminologia do Consenso e do Conflito, 

                                                             
6
 “Trata-se, principalmente, de teorias inseridas no campo da sociologia criminal burguesa e que, para 

distingui-las das mais recentes teorias inseridas na assim chamada criminologia ‘crítica’ (em parte, de 

inspiração marxista), se denominam, frequentemente, como teorias ‘liberais’, segundo uma particular 

acepção que, no mundo anglo-saxão, adquiriu o termo ‘liberal’. Com estes termos se denotam teorias que, 

diferenciando-se ainda que cronologicamente das teorias liberais clássicas dos séculos precedentes, se 

caracterizam, no interior do pensamento burguês contemporâneo, por uma atitude racionalista, reformista e, 

geralmente, progressista.” BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do Direito Penal: 

introdução à sociologia do Direito Penal. 6 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2011, p. 47. 
7 Conforme expõe Juarez CIRINO DOS SANTOS, as teorias tradicionais – em oposição à Nova 

Criminologia e, em específico, à Criminologia Radical, abarcam vertentes tanto liberais (reformistas) quanto 

conservadoras: “As teorias conservadoras caracterizam-se pela descrição da organização social: a ordem 

estabelecida (status quo) é o parâmetro para o estudo do comportamento criminoso ou desviante e, por isso, a 
base das medidas de repressão e correção do crime e desvio. A ideologia das teorias conservadoras é 

essencialmente repressiva: fundada na hierarquia e na dominação, como bases da lei e da ordem, tem um 

significado prático de legitimação da ordem social desigual.” CIRINO DOS SANTOS, A criminologia 

radical. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006a, p. 3. 
8 Não se ignora que a Criminologia Liberal apresenta uma série de críticas contundentes, responsáveis pela 

gradativa desconstrução do pensamento conservador nas ciências criminais. Somente com o advento das 

teorias das subculturas, da associação diferencial, do Labeling approach, dentre outras contribuições, foi 

possível pavimentar uma trilha conduzindo às perspectivas criminológicas críticas e conflituais. A influência 

do pensamento criminológico liberal será analisada no Capítulo 6 deste trabalho. 
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abarcando, nesta última, todas as correntes que negam o paradigma de uma sociedade 

harmônica – incluindo desde as teorias que partem do paradigma da reação social, até a 

Criminologia Crítica. Contudo, o objeto do presente trabalho não condiz com referida 

distinção, voltando-se a uma específica corrente de pensamento criminológico norte-

americano surgida em 1959, por influência da Sociologia do Conflito.
9
 Esta corrente 

específica, iniciada por George Bryan VOLD, apresenta uma considerável contribuição ao 

campo das ciências criminais, especialmente nas obras de seus autores de maior destaque, 

Austin TURK, Richard QUINNEY e Donald BLACK, responsáveis por compor parte 

relevante do arcabouço teórico conflitual. Diferente da Criminologia Crítica, a abordagem 

conflitual se ampara em uma visão idealista e evita qualquer proximidade com teorias 

marxistas. A esfera política é tomada como centro das relações sociais, responsável por 

fornecer as razões para os conflitos e também os mecanismos para solucioná-los. Trata-se 

de uma visão particular sobre a questão criminal, que se destaca de outras linhas de 

pensamento que partilham da superação da perspectiva consensual. 

As teorias conflituais da criminalidade constituem, portanto, uma Escola 

criminológica específica que precede o surgimento da Criminologia Crítica, ainda que 

ambas apresentem pontos de convergência. Seria possível, à primeira vista, supor tratar-se 

de uma teoria transitória, demarcando o enfraquecimento da Criminologia Liberal na 

diacronia do pensamento criminológico. Contudo, sua influência permanece presente até os 

dias atuais,
10

 tremulando febrilmente como o último sopro de uma crítica acrítica
11

 – 

negando qualquer abordagem materialista dialética e estruturando seus fundamentos em 

conflitos políticos por reconhecimento e inserção social. 

Conquanto esta teoria não goze do mesmo prestígio ou interesse das demais 

correntes criminológicas de inspiração conflitual, há razões para resgatar suas 

                                                             
9 A delimitação do conceito de Criminologia do Conflito será exposta em maiores minúcias no Capítulo 5. 
10 A despeito de ter falecido em 1967, a obra “Theoretical Criminology”, de George Bryan VOLD continua a 

ser utilizada amplamente como manual didático de cursos de Criminologia nos Estados Unidos da América, 

atualmente em sua 7ª edição, atualizada em 2015 pelos seguidores do autor. Vide: BERNARD, Thomas J.; 

SNIPES, Jeffrey B.; GEROULD, Alexander L. VOLD’S Theoretical Criminology. 7 ed. Nova York (Estados 

Unidos): Oxford University Press, 2015. 
11 O termo “crítica acrítica”, presente no título deste trabalho, faz referência à obra de Karl MARX e 
Friedrich ENGELS, “A sagrada Família”, ou “A crítica da Crítica crítica, contra Bruno Bauer e consortes”. 

Naquele caso, MARX e ENGLES rompiam com a esquerda hegeliana de seu tempo, que os autores se 

referem como “crítica baueriana”, “Crítica crítica” ou “crítica do ‘Jornal Literário’”, a que acusam de 

idealizar, simplificar e mistificar os objetos que analisava, apresentando uma visão conformista. No caso do 

presente trabalho, a crítica conflitual – acrítica – envereda por caminho parecido. Busca atingir as raízes dos 

conflitos sociais e, para tanto, mistifica o objeto em análise, isolando-o em uma vácuo existencial a-histórico: 

os conflitos onipresentes se dão em razão de dinâmicas sociais supostamente desvinculadas do cenário social, 

do momento histórico e do modo de produção em que estão inseridas, como será demonstrado ao longo deste 

trabalho. Sobre: MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A sagrada família. São Paulo: Boitempo, 2003. 
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contribuições. Poucas vertentes das ciências criminais apresentaram tanta dedicação na 

compreensão de uma específica manifestação de desvio e sua repressão: a criminalidade 

política e o uso da violência estatal legitimada para sua repressão. E essa manifestação 

específica de uso dos mecanismos de criminalização como forma de contenção de 

subversão política e instrumento de consolidação de posições de autoridade desponta de 

forma significativa no cenário mundial recente. Da supressão violenta de levantes no 

Oriente Médio contrários aos governos estabelecidos – no que foi alcunhado “Primavera 

Árabe”
12

 –, às manifestações contrárias à política de austeridade na Grécia
13

, movimentos 

como “Black lives matter”
14

 e movimentos contrários ou a favor da deposição de 

governantes democraticamente eleitos no Brasil
15

 indiciam que há uma inegável virtude no 

argumento fundante da Criminologia do Conflito: a sociedade é marcada por embates de 

interesses entre grupos sociais distintos e a harmonia é apenas o momentâneo acalento de 

uma constante renovação de conflitos em torno das posições de poder existentes. 

A pretensão explicativa da Criminologia do Conflito não se restringe à questão da 

criminalidade política. Os autores que sucederam VOLD buscaram estender a teoria, 

desenvolvendo uma concepção própria de Estado e autoridade, destrinchando os 

mecanismos de criminalização com base na perspectiva conflitual e, até mesmo, 

enveredando por uma etiologia criminal que lhe é própria. Suas contribuições, conquanto 

sejam relembradas em razão das conturbações constantes no cenário político, não estão 

limitadas a esta esfera. Por esta razão, as teorias criminológicas serão analisadas em torno 

de quatro pontos centrais: a teoria do Estado, a criminalização primária, a criminalização 

secundária e a perspectiva etiológica conflitual.
16

 

                                                             
12 Como exemplo, os levantes contra Muammar Kadhafi, que reuniram milhares de manifestantes na praça 

Tahrir, em Cairo, Egito, iniciados em 2011, seguidos pela renúncia do então ditador, tiveram continuidade 

durante os anos de 2012 e 2013, em razão do conturbado cenário político que se instaurou, conferindo fôlego 

exacerbado às revoltas em razão da dura repressão policial durante o período de transição governamental. 

Sobre: The Square. Direção: Jehane Noujaim. Produção: Jehane Noujaim ; Karim Amer. Egito/Canadá: 

Noujaim Films; Worldview Entertainment, 2013, formato físico indisponível.  
13 Desde 2012, em razão dos impactos da crise econômica de 2008, a Grécia se tornou cenário de diversas 

manifestações populares motivadas principalmente pelas duras exigências do Bloco Europeu quanto à adoção 

de políticas de reavivamento econômico e imposição de exigências condicionando o auxílio financeiro 

internacional.  
14 Sobre: < http://blacklivesmatter.com/> Acesso em: 6 jul. 2017. 
15 A deposição da Chefe do Executivo eleita em 2014, Dilma Vana Roussef, foi precedida de inúmeras 

manifestações populares encabeçadas por movimentos de orientação política voltada à direita – como o 

“Vem para rua” ou “MBL- Movimento Brasil Livre” – e manifestações em solidariedade à Presidenta e 

resistência ao golpe que estava sendo engendrado, protagonizado por movimentos sociais de esquerda, como 

o “Movimento Sem Terra – MST”. 
16 Enquanto os autores serão tratados de forma unificada, ressalvando suas posições específicas, Donald 

BLACK terá uma abordagem individualizada, em razão das especificidades de sua contribuição teórica, 

abordadas no Capítulo 11. 
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Antes, porém, faz-se necessário analisar o fundamento sociológico que permitiu o 

desenvolvimento da Criminologia do Conflito. A Sociologia do Conflito, desenvolvida por 

Ralf DAHRENDORF, será o objeto da primeira parte deste trabalho. Apenas após uma 

análise detida de suas contribuições teóricas, torna-se possível compreender como a 

proposta de análise social com base em uma perspectiva de conflitualista foi incorporada 

nas ciências criminais, somando-se ao arcabouço teórico das correntes criminológicas 

liberais. 

A perspectiva do presente trabalho é eminentemente crítica. Não se coaduna com o 

enfoque conflitualista que centraliza a questão criminal em uma esfera política, razão pela 

qual não será realizada mera consolidação analítica e apologética das teorias conflituais. 

Após o surgimento e maturação de uma Criminologia Crítica, de orientação materialista-

dialética, as armas da crítica fizeram-se disponíveis para um olhar em retrospecto aos 

postulados da Sociologia e Criminologia do Conflito. Assim como elucidou Karl MARX, 

ao dizer que “a anatomia do homem é a chave da anatomia do macaco”
17

, a vertente crítica 

criminológica se apresenta como a chave de sua predecessora conflitual, sob a qual será 

possível analisar tanto seus limites quanto suas contribuições.  

 

  

                                                             
17 MARX, Karl. Grundrisse. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 58 
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2 SUPERANDO A PERSPECTIVA CONSENSUAL 

 

A crença em uma sociedade harmônica, produto de um teórico Contrato Social, é 

uma constante no pensamento idealista que norteou as Ciências Criminais até a segunda 

metade do século XX.
18

 Este paradigma consensual fornece a base, justificativa e 

legitimação de um projeto conservador – e, portanto, punitivista – de Direito Penal. Isto 

porque são naturalizados os mecanismos de criminalização com base na suposta aceitação 

de sua aplicação concreta pela população que se submete à violência estatal. Nessa 

perspectiva, certos comportamentos são criminalizados por contrariarem a base de valores 

homogênea de uma sociedade que, em uníssono, concorda com a necessidade de repressão 

daqueles que desviam do esperado ou juridicamente exigido. Até mesmo os infratores 

estariam de acordo com a punição recebida, porquanto seu desrespeito às normas vigentes 

se assemelha a uma quebra contratual de uma obrigação firmada implicitamente. 

Qualquer análise que parta desta visão diluída da realidade social está fadada a 

fracassar, eis que é incapaz de discernir as lutas e contradições reais que impulsionam a 

História. Isto é: a perspectiva do consenso é incapaz de compreender um cenário de 

conflito. 

Há, porém, uma corrente criminológica que busca romper de forma definitiva com 

a perspectiva delineada. A Criminologia do Conflito, cujo pensamento tem origem dentro 

da sociologia a partir da obra de Ralf DAHRENDORF, propõe uma forma diferente de 

compreensão da sociedade, em oposição às teorias consensuais que a antecederam.
19

 Esta 

visão dissidente insere o conflito como característica central do convívio em sociedade, 

desmitificando a crença em um acordo utópico estabelecido entre os diversos cidadãos para 

a fundação do complexo social em que convivem. A negação do consenso é o passo inicial 

para a compreensão de fatos sociais enquanto manifestações de conflitos permanentes, 

sejam eles políticos – como insiste a Criminologia do Conflito – ou decorrentes das 

relações de produção – conflitos de classe, na visão mais ampla da Criminologia Crítica. 

A partir dessa inversão sociológica surgem as chamadas teorias conflituais da 

criminalidade. Trata-se da primeira análise que se declara macrocriminológica, propondo 

                                                             
18 A quebra com o pensamento idealista na Criminologia pode ser facilmente observada pelas correntes 

críticas que se opõem à denominada Criminologia Liberal. No Direito Penal, contudo, o idealismo persiste 

como teratologia racional capaz de justificar e reproduzir sua existência.  
19 Ralf DAHRENDORF, em 1958, publica um artigo em que, provocativamente, convida a sociologia liberal 

a realizar suas análises fora de um modelo utópico de sociedade. DAHRENDORF, Ralf. Out of utopia, In: 

American Journal of Sociology, vol. 64, n. 2. Chicago: University of Chicago Press, 1958, p. 115-127. 

Disponível em: <http://www.jstor.org/stable/2773681>. Acesso em: 10. out. 2014. 
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compreender os processos de criminalização, tendo o conflito como elemento estrutural.
20

 

Os autores que desenvolveram as teorias conflituais da criminalidade permanecem 

relativamente pouco estudados na Criminologia brasileira, que não se debruçou sobre suas 

contribuições, não somente enquanto instrumento de análise teórica, como também 

enquanto influência na construção de uma Criminologia Crítica.
21

 

Após a efervescência epistemológica ocasionada pelas teorias do Labelling 

Approach, tornou-se insustentável a insistência na visão do crime como entidade 

ontológica dotada de características universais.
22

 O crime passa a ser compreendido, antes 

de tudo, como o fenômeno resultante de um processo de criminalização. Dessa forma, a 

característica “comum” aos diversos comportamentos repreendidos pelo Direito Penal 

reside na própria seleção e rotulação das ações como criminosas.
23

 A criminalização, 

portanto, converte-se no objeto de estudo da Criminologia. 

O impacto ocasionado pelo Labelling Approach é o passo necessário, mas não 

suficiente, para o desenvolvimento de correntes macrocriminológicas. A limitação das 

teorias de rotulação, mesmo em sua elaboração mais avançada
24

, é observada na 

insuficiência de sua extensão para analisar o fato concretamente praticado – quando 

praticado – que deu ensejo aos mecanismos de criminalização secundária. Este apego a 

uma espécie de formalismo, ou talvez reducionismo dos fenômenos sociológicos à sua 

interpretação, dificulta a compreensão aprofundada da criminalização, que se reduz a uma 

descrição quase caricata dos interesses por trás da criminalização primária – como é o caso 

dos cruzados morais de BECKER.
25

  

                                                             
20 BARATTA, 2011, p. 119. 
21 Não apenas cronologicamente é perceptível a sucessão quase imediata da Criminologia do Conflito pela 

Criminologia Crítica – como melhor se demonstrará no curso da dissertação a ser desenvolvida -, como 

também muitas das características próprias da Criminologia do Conflito encontram seus reflexos na 

Criminologia Crítica. Apenas a título ilustrativo, a própria quebra com a visão de uma sociedade harmônica, 

produto de um contrato social desmistificado, e a compreensão do conflito como mecanismo de impulsão das 

mudanças sociais são premissas inicialmente desenvolvidas pelas teorias conflituais e aproveitadas em sua 

integralidade pela crítica que a seguiu.  
22 Howard BECKER publica, em 1963, o livro “Outsiders”, marco do rompimento com a crença na ontologia 

do crime e início da compreensão do movimento de criminalização. Sobre: BECKER, Howard. Outsiders: 

estudos de sociologia do desvio. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.  
23 É, em síntese, a criminalização primária, inegavelmente arbitrária e verticalizada, responsável pela 

filtragem inicial do conceito de crime. A criminalização secundária, por sua vez, se ocupa do conceito de 

“criminoso”, selecionando, rotulando e acionando seus mecanismos sobre uma pessoa acusada de praticar um 

injusto penal. 
24 A recepção alemã do Labelling Approach, representada por  Fritz SACK, opera uma significativa mudança 

na perspectiva da rotulação, considerando a diferença entre criminalidade latente e criminalidade real, 

cambiando o centro da análise ao poder de definição e aos detentores deste poder. Sobre: BARATTA, op. 

cit., p. 104-112. 
25 BECKER, op. cit., p. 153-167. 
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Com base na compreensão de que a sociedade não é o produto harmônico do 

consenso entre os cidadãos, mas antes uma forma de dominação legitimada por instituições 

jurídicas, George Bryan VOLD desenvolve a primeira teoria conflitual da criminalidade. 

Pautando-se nos escritos de Thorsten SELLIN, que apresentou uma visão do “conflito de 

normas”, VOLD aproveitou a ideia de que, em uma sociedade não homogênea, as normas 

oficiais não correspondem aos valores particulares de cada grupo social, muitas vezes 

existindo verdadeira contradição entre estes. Avançando para além desta concepção que se 

aproxima da Criminologia Cultural, VOLD incorporou os escritos de DAHRENDORF, 

concebendo um processo social de constante disputa entre diferentes interesses dos grupos 

que compõem a sociedade. Assim, a ordem social seria desmascarada como a legitimação 

de uma forma de imposição dos interesses do grupo dominante.
26

 

A Criminologia do Conflito se expandiu consideravelmente com as obras de Austin 

TURK, Richard QUINNEY e Donald BLACK, mantendo como constante o papel central 

do conflito nos mecanismos de criminalização, assim como na prática dos atos 

criminalizados.
27

 Sem recair nas armadilhas afetadas pelo impacto do Labelling, as teses 

conflituais permitiram uma análise sóbria dos mecanismos estatais de rotulação e do crime, 

ao mesmo tempo como produto da dominação linguística e enquanto fato social específico 

– insuscetível de uma universalização reducionista. 

Em síntese, a Criminologia do Conflito foi responsável por traçar o caminho pelo 

qual seria introduzida a Criminologia Crítica.
28

 As teses conflituais se opuseram de forma 

veemente e irretratável às teorias do consenso, fornecendo uma das pioneiras armas da 

crítica, com a qual se estruturou uma das mais importantes críticas às armas. 

O ressurgimento de fortes manifestações sociais atuais foi acompanhado pelo 

recrudescimento nas respostas estatais. O Direito Penal assumiu a função – antes 

moderadamente velada – de mantenedor dos interesses dominantes, rejeitando a 

costumeira máscara que lhe é imposta pela ideologia da defesa social. 

Ponta de lança deste agressivo manejo político dos mecanismos de persecução 

penal, a criminalização secundária passou a se sobrepor abertamente aos limites 

                                                             
26 A primeira elaboração de uma Criminologia do Conflito foi inicialmente publicada como capítulo no livro 

“Theoretical Criminology”, organizado por VOLD e atualmente reeditado e atualizado por três novos 

autores. BERNARD, Thomas J.; SNIPES, Jeffrey B.; GEROULD, Alexander L. VOLD’S Theoretical 

Criminology. 6 ed. Nova York: Oxford University Press, 2010, p. 247-249. 
27 Ibid., p. 249-256. 
28 O marco histórico de Criminologia Crítica declarada é comumente atribuído à publicação, em 1973, do 

texto “The new criminology”, por Ian TAYLOR, Paul WALTON e Jock YOUNG. Sobre: CIRINO DOS 

SANTOS, 2006a,  p.5-6. 
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constitucionais impostos ao poder punitivo estatal.
29

 A atuação policial repressiva inverte 

os mecanismos de controle de sua legalidade. Juízes materializam tipos penais para 

sustentar o uso desmedido da violência jurídica; promotores reavivam leis pertencentes a 

regimes ditatoriais; incentivos midiáticos à busca por justiça privada, a rotulação de 

insurgências civis como injustos penais, o apoio manifesto às ilegalidades praticadas pelo 

Estado apontam para a construção de uma distopia neopunitivista. Tudo, por óbvio, em 

nome da ordem social – que, como bem definiram os autores das teorias conflituais, é o 

eufemismo pelo qual se legitima a dominação. 

Neste panorama de conflito pelo poder, ou contra o poder, observa-se a 

insuficiência dos mecanismos de análise da Criminologia Liberal. Não se trata 

exclusivamente de uma manifestação da criminalidade como produto da antinomia entre 

estrutura cultural e estrutura social, como teorizava Robert K. MERTON.
30

 O conflito 

tampouco pode ser reduzido a termos metalinguísticos, situando a questão exclusivamente 

no entorno da atribuição do status de desviante.
31

 Trata-se, antes disso, de um conflito 

político, cuja resposta estatal foi responsável por atrair os mecanismos de repressão penal 

e, com isso, transformar uma questão política em uma questão de polícia.   

O uso aparentemente irrestrito da violência estatal legitimada evoca 

questionamentos sobre questões estruturais do Sistema de Justiça Criminal. Em princípio, a 

evidente insuficiência dos mecanismos jurídicos e legais para contenção da repressão 

desconstrói esperanças idealistas na fundação de um Estado de Direito. O Estado assegura 

sua existência pela possibilidade de emprego da violência sob o manto da legitimidade – 

ainda que o faça de forma ilegal. 

Esta linha de raciocínio parece conduzir vertiginosamente à conclusão, talvez 

simplista, de que a violência estatal não encontra limites nos mecanismos jurídicos do  

                                                             
29 Os limites ao poder punitivo estatal, como a principiologia penal se revelam ineficazes quando comparados 

à prática concreta do sistema de justiça criminal. E, recentemente, têm sido relativizados, perdendo o exíguo 

potencial restritivo que lhes resta, como foi o caso da mitigação da presunção de inocência, prevista no artigo 
5°, inciso LVII da Constituição da República, pela interpretação contra legem conferida pelo Supremo 

Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 126.292 em fevereiro de 2016. 
30 MERTON, Robert K. Social Theory and Social Structure: enlarged edition. New York: Free Press, 1968, 

p. 185-215. 
31 Pertinente a análise de Michel FOUCAULT sobre o reducionismo linguístico, em uma inesperada 

contribuição para a crítica do Labelling Approach: “Creio que aquilo que se deve ter como referência não é o 

grande modelo da língua e dos signos, mas sim da guerra e da batalha. A historicidade que nos domina e nos 

determina é belicosa e não linguística. Relação de poder, não relação de sentido.” FOUCAULT, Michel. A 

microfísica do poder.  25 ed. São Paulo: Graal, 2012, p. 41. 
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Estado.
32

 Assim, o manejo dos órgãos de repressão passa a se confundir com o próprio 

“poder” estatal.
33

 

Por meio da repressão, o Estado silencia vozes contrárias, apazigua levantes, 

protege interesses específicos e até mesmo reafirma a validade e necessidade de sua 

existência. Acaso fosse desprovido da legitimidade exclusiva no emprego da violência, é 

possível teorizar que o Estado, na forma como o conhecemos, deixaria de existir. A 

percepção acurada da proximidade simbiótica entre poder e violência encontra-se 

sintetizada na célebre frase atribuída a Mao TSÉ-TUNG: “o poder nasce da ponta do cano 

de um fuzil”.
34

  

A compreensão da criminalização, portanto, necessariamente demanda a 

prospecção dos limites e fundamentos do poder do Estado.
35

 Como asseverou 

FOUCAULT, “não será então que a análise do poder deveria ser necessariamente uma 

análise dos mecanismos de repressão?”
36

 

Em tempo, a Criminologia do Conflito fornece uma perspectiva pouco conhecida 

para a análise, a crítica e a reflexão sobre o sombrio panorama da repressão social. Embora 

não seja isenta de críticas – especialmente por desconsiderar o conflito como produto das 

relações de produção, recaindo o foco sobre interesses políticos e competições pelo poder – 

                                                             
32 Acaso demonstrada esta hipótese, as denominadas teorias agnósticas da função da pena e do Direito Penal, 

adotada (e desenvolvida) por Eugenio Raúl ZAFFARONI, estariam severamente prejudicadas, eis que a 

crença no Direito Penal como mecanismo de contenção do poder punitivo se mostraria irreal, contradita pela 

análise empírica da realidade. Sobre a teoria agnóstica: CIRINO DOS SANTOS, Juarez. Direito Penal: parte 

geral. Curitiba: ICPC, Lumen Juris, 2006a, p. 431-435. Uma análise mais aprofundada dos fundamentos da 

teoria agnóstica, que equipara a pena à guerra, pode ser encontrada em: ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Em 

busca das penas perdidas. 5 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001. 
33

 Embora temerário, o emprego de um termo tão amplo como “poder” parece servir adequadamente neste 
caso. Com o uso do signo “poder”, busca-se evocar o significado pedestre da palavra, que ao mesmo tempo 

engloba a autoridade e a capacidade de decidir ou a possibilidade de realizar alguma coisa. Dentro da própria 

Criminologia do Conflito, o poder é muitas vezes compreendido apenas como político, desconectado de 

qualquer viés econômico – o que conduz a uma das maiores críticas a esta linha de pensamento. 
34 A citação é extraída do discurso de Mao TSÉ- TUNG proferido em 6 de novembro de 1938, intitulado 

“Problems of war and stategy.”, traduzido como: “Political power grows out the barrel of a gun. […] All 

things grow out the barrel of a gun.” TSÉ-TUNG, MAO. Selected works: volume II. Pequim: People’s 

Publishing House, 1960, p. 224-225. 

 
36 “Para fazer uma análise não econômica do poder, de que instrumentos dispomos hoje? Creio que de muito 

poucos. Dispomos da afirmação de que o poder não se dá, não se troca nem se retoma, mas se exerce, só 
existe em ação, como também da afirmação que o poder não é principalmente manutenção e reprodução das 

relações econômicas, mas acima de tudo uma relação de força. Questão: se o poder se exerce, o que é esse 

exercício, em que consiste, qual é sua mecânica? Uma primeira resposta que se encontra em várias análises 

atuais consiste em dizer: o poder é essencialmente repressivo. O poder é o que reprime a natureza, os 

indivíduos, os instintos, uma classe. Quando o discurso contemporâneo define repetidamente o poder como 

sendo repressivo, não é uma novidade. Hegel foi o primeiro a dizê-lo; depois, Freud e Reich também o 

disseram. Em todo caso, ser órgão de repressão é no vocabulário atual o qualificativo quase onírico do poder. 

Não será, então, que a análise do poder deveria ser essencialmente uma análise dos mecanismos de 

repressão?” FOUCAULT, 2012, p. 274. 
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a importante contribuição desta corrente criminológica merece ser consolidada e analisada 

sob um viés crítico, com plena consciência das limitações de suas propostas teóricas. 

Ainda que existam obras dedicadas ao pensamento conflitual
37

, o presente trabalho 

pretende delimitar o que se entende por Criminologia do Conflito em uma corrente de 

pensamento própria, distinta das teorias do etiquetamento e da Criminologia Crítica. Por 

esta razão, as teorias conflituais da criminalidade aqui abordadas são pouco estudadas, 

justamente por serem abordadas em conjunto com outras variações teóricas opostas ao 

paradigma do consenso que gozam de maior reconhecimento no campo das Ciências 

Criminais. 

Antes disso, porém, este trabalho pretende resgatar o pensamento de 

DAHRENDORF, situando sua inegável contribuição para a diacronia do pensamento 

teórico da Criminologia, observando suas falhas e limites à luz de uma perspectiva crítica. 

Isto porque, da Sociologia do Conflito, surge uma importante negação dialética na 

diacronia do pensamento criminológico: a crença na sociedade harmônica é abandonada e 

a superfície da crua realidade do poder punitivo passa a ser escavada. 

 

  

                                                             
37 Aqui, merece especial menção o trabalho de Gustavo de Souza PREUSSLER, que promove uma análise do 

pensamento conflitual, conquanto estenda de forma indevida o que se entendo por Criminologia do Conflito 

– conforme será abordado no Capítulo 5 do presente trabalho. PREUSSLER, Gustavo de Souza. 

Criminologias do conflito. Curitiba: Íthala, 2015. 
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3 RALF DAHRENDORF E A SOCIOLOGIA DO CONFLITO 

 

As bases do pensamento da Criminologia do Conflito – inclusive o nome designado 

a esta corrente – remontam à Sociologia do Conflito. Esta, por sua vez, surge a partir de 

um despretensioso artigo de Ralf DAHRENDORF, intitulado “Out of utopia” e publicado 

em 1958 no American Journal of Sociology.
38

 

DAHRENDORF foi discípulo de Robert King MERTON, proeminente autor da 

Escola de Chicago e responsável pelo desenvolvimento da vertente inicial das teorias da 

anomia.
39

 Contudo, ao lançar as bases para o desenvolvimento de um modelo conflitual, 

DAHRENDORF critica as ideias mertonianas de que a sociologia deveria desenvolver 

teorias de médio alcance, integrando o saber empírico ao teórico. Uma visão do conflito, 

embora não se oponha à afirmação de MERTON, compreende como indissociáveis estes 

dois aspectos e acredita que há uma forte influência de uma visão utópica da sociedade na 

crença de que é possível elaborar qualquer análise sociológica desamparada de um 

problema concreto.
40

 

Isso remete ao problema central exposto por DAHRENDORF desde o título de seu 

artigo: por que a sociologia de sua época trabalhava com modelos abstratos de sociedades 

utópicas?
41

 Para compreender esse questionamento é necessário entender ao que o autor se 

refere quando fala em utopias. Seriam imagens de sociedades que carregam em si 

características de imutabilidade, a-historicidade e baseadas no consenso de seus cidadãos.
42

 

Isto é, seriam modelos sociais sem passado e não influenciáveis por fatores que lhe são 

externos. Parados, portanto, no tempo e no espaço.
43

 

É importante observar a dualidade da utopia. Esta se apresenta de uma forma 

bastante distinta na literatura, como no “Admirável mundo novo” de Aldous HUXLEY
44

, 

                                                             
38 DAHRENDORF, 1958, p. 115-127. 
39 Ver: MERTON, 1968. 
40 DAHRENDORF, op. cit., p. 122-123. 
41 “[...] how is that so much of recent sociological theory has been based on exactly these assumptions and 
has, in fact, consistently operated with a utopian model of society? What are the reasons and what the 

consequences of the fact that every one of the elements we found characteristic of the social structure of 

utopia reappears in the attempt to systematize our knowledge of society and formulate sociological 

propositions of a generalizing nature?” Ibid., p. 122-123. 
42 Ibid., p. 115-116. 
43 “Utopias are monolithic and homogeneous communities, suspended not only in time but also in space, shut 

off from the outside world, which might, after all, present a threat to the cherished immobility of the social 

structure.” Ibid., p. 117. 
44 HUXLEY, Aldous. Admirável mundo novo. Rio de Janeiro: Biblioteca azul, 2014. 
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ou na constante vigilância orwelliana de 1984
45

, do que na ideologia de uma ciência social 

conformista. Mesmo possuindo idênticas características, a utopia literária é eminentemente 

crítica, inserindo sempre personagens que não se adaptam ao consenso hegemônico, ou a 

insustentabilidade de um sistema que não comporta mudanças sociais. Na visão 

sociológica, porém, a utopia aparece como abstração imprecisa do real e, com isso, permite 

o desenvolvimento de teorias apologéticas da ordem posta – ou seja, acríticas e incapazes 

de compreenderem as estruturas de seu objeto de análise.
46

 

Não é preciso dizer, nenhum destes elementos é encontrável em sociedades reais. A 

sociologia contemporânea à DAHRENDORF, conforme sua crítica, estaria se debruçando 

sobre objetos inexistentes e ignorando os problemas concretos que deveriam ser 

enfrentados. E isso, seguindo o raciocínio do autor, seria um problema estrutural do 

conceito de “sistema social”, introduzido por Talcott PARSONS.
47

 Isto porque a visão 

funcionalista estrutural de PARSONS trabalharia com um modelo de equilíbrio social e 

consenso orgânico. A despeito de escapar da visão estática da realidade, tão comum às 

formulações utópicas, a concepção de uma sociedade harmônica e homeostática conduziria 

à ausência de qualquer formulação crítica, abstraindo problemas reais do convívio 

necessariamente permeado por conflitos. Nessa visão, o status quo seria incontornável, 

compreendido como o único – ou o melhor – resultado possível de um processo idealista 

de modificação social em direção a um progresso pré-definido. Não há contradição dentro 

do sistema social.
48

 

A crítica de DAHRENDORF, portanto, caracterizava uma divergência quanto ao 

funcionalismo sociológico que gozava de grande prestígio acadêmico em sua época. Em 

essência, a análise do autor pode ser transposta às tendências do funcionalismo sistêmico 

que viriam a constituir a ponta de lança do pensamento liberal nas ciências criminais do 

final do século XX. As observações por ele elaboradas, embora apresentem muitos pontos 

convergentes com a crítica marxista que surgiria a partir de 1975, possuem um limite claro 

em sua capacidade de compreensão das estruturas e formas sociais de seu objeto. 

                                                             
45 ORWELL, George. 1984. 29 ed. São Paulo: Editora Nacional, 2005. 
46 DAHRENDORF, 1958, p. 122. 
47 Ibid., p. 122. 
48

 “Similarly, the structural-functionalist insists on his concern not with a static but with a moving 

equilibrium. But what moving equilibrium mean? It means, in the last analysis, that the system is a structure 

not of the building type but of the organism type. Homoeostasis is maintained by the regular occurrence of 

certain pattered processes which, far from disturbing the tranquility of the village pond, in fact are the village 

pond. Heraclitus’ saying, ‘We enter the same river, and it is not the same’, does not hold here. The system is 

the same, however often we look at it.” Ibid., p. 121. 
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O ponto central na análise de DAHRENDORF é a necessidade de se abandonar 

qualquer modelo teórico que pressuponha a existência de um consenso no tecido social. 

Isto porque, como qualquer observador materialista compreende, a realidade é permeada 

de contradições e conflitos. Supor como inexistente qualquer dissidência e projetar uma 

harmonia utópica sobre a sociedade, invariavelmente contribui para um conservadorismo 

sociológico, do qual apenas é possível extrair estudos apologéticos da ordem posta, 

ideologicamente contaminados e estáticos em sua limitada capacidade compreensiva.
49

 

Especificamente quanto à questão criminal, DAHRENDORF lança a base concreta 

sobre a qual se erige toda a Criminologia do Conflito ao perceber que a construção da 

imagem do desviante é produto do equívoco teórico que sustenta a utopia sociológica. 

Trilhando pelo espaço recém-desbravado pelas teorias do Labelling Approach, a 

observação do autor extrai o que de melhor se construiu dentro do estruturalismo, 

funcionalismo e interacionismo simbólico que representou o ápice da crítica criminológica 

liberal. 

Dessa forma, partindo da compreensão de que o delito é uma construção social e o 

delinquente, portanto, é a projeção da reação social sobre indivíduos etiquetáveis, a teoria 

conflitual permite compreender um aspecto até então ignorado dos mecanismos de 

criminalização. Os modelos utópicos, hegemônicos no pensamento sociológico, chocam-se 

frontalmente com a realidade concreta das formas de sociabilidade. Assim, qualquer 

insistência na validade das teorias que trabalham com o modelo de sistema social requer 

uma necessária reflexão sobre os motivos pelos quais uma sociedade consensual não se 

materializa nas experiências reais de sociabilidade. Isto é: como existe tanto conflito em 

um organismo sustentado pela hegemonia de um pensamento universalmente aceito, 

construído sobre valores partilhados por todos os indivíduos? 

O problema, segundo PARSONS, residiria no desvio. A concepção funcionalista de 

desvio e delinquência compreende os atos de dissidência como tendências motivadas por 

agentes em contradição com algum padrão normativo institucionalizado. Esta tendência 

seria introduzida em um sistema social harmônico por alguma perturbação exógena, dado 

que o sistema social, em si, é perfeito.
50

 

                                                             
49

 DAHRENDORF, 1958, p. 124. 
50 “Although the system is perfect and in a state of equilibrium, individuals cannot Always live up to this 

perfection. ‘Deviance is a motivated tendency for an actor to behave in contravention of one or more 

institutionalized normative patterns’ (Parsons). Motivated by what, though? Deviance occurs either if an 

individual happens to be pathological, or, if, ‘from whatever source [this, of course, being unspecified], a 

disturbance is introduced into the system.’” Ibid., p. 120. 
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É manifesto o idealismo inato nessa concepção de desvio.  DAHRENDORF aponta 

para uma contradição inerente a toda conceituação liberal de desvio que o antecede, 

porquanto todas partilham da mesma problemática percepção estática e utópica da 

realidade. Em suas palavras, “O que o [conceito] de sistema social é capaz de produzir, no 

entanto, é o bem conhecido vilão da paz utópica, o ‘desviante’”.
51

 

Seguindo a linha argumentativa do autor, toda visão utópica deveria ser abandonada 

dentro das ciências sociais. E, para tanto, torna-se necessário redirecionar o enfoque dos 

estudos para problemas concretos em sociedades reais e historicamente determinadas. Ou 

seja, ainda que DAHRENDORF evite cuidadosamente qualquer termo que se aproxime do 

pensamento marxista – conforme abordado adiante – sua solução implica um resgate 

materialista e dialético, superando, com isso, o idealismo funcionalista.
52

 O conflito deve 

ser compreendido como contradição necessária do convívio em sociedade, atuando como 

força motriz da constante mudança social.
53

 

O pensamento do autor se assenta em uma concepção ampla de conflito social. Não 

se restringe à ideia de violência ou antagonismo aberto entre indivíduos ou grupos sociais. 

O conflito é uma constante, que se manifesta em todas as esferas de convívio, desde o 

campo político até as relações de produção. Ainda, trata-se de uma contradição inerente a 

toda forma de existência social, sendo impossível conceber sua extinção, mas podendo 

variar quanto à intensidade. Assim, o conflito pode ser suprimido temporariamente, 

regulado ou restringido. Essa modulação da pressão conflitual ocorre por via dos 

mecanismos de constrição, segundo DAHRENDORF. Ao contrário do que supõe a visão 

consensual, a sociedade se mantém não em razão de um acordo voluntário entre os 

cidadãos ou da comunhão de valores partilhados, mas sim pela coerção exercida pelo 

Estado. Isso revela o caráter contraditório e o moto perpétuo da sociabilidade, eis que o 

conflito impulsiona mudanças, enquanto a constrição e a coerção, por sua vez, geram 

conflito.
54

 

                                                             
51 “What the social system can produce, however, is the well-known villain of the Peace of utopia, the 

‘deviant’.” DAHRENDORF, 1958, p. 120. (tradução livre). 
52 “The path out of utopia begins with the recognition of puzzling facts of experience and the tackling of 
problems posed by such facts.” Ibid., p. 124. 
53 “The great creative force that carries along change in the model I am trying to describe and that is equally 

ubiquitous is social conflict. The notion that wherever there is social life there is conflict may be unpleasant 

and disturbing. Nevertheless, it is indispensable to our understanding of social problems.” Ibid., p. 126. 
54 “There is a third notion which, together with change and conflict, constitutes the instrumentarium of the 

conflict model of society: the notion of constraint. From the point of view of this model, societies and social 

organizations are held together not by consensus but by constraint, not by universal agreement but by the 

coercion of some by others. It may be useful for some purposes to speak of the ‘value system’ of a society, 

but in the conflict model such characteristic values are ruling rather than common, enforced rather than 
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Os problemas do reducionismo idealista são abordados constantemente durante o 

artigo “Out of utopia”. Explicitamente, DAHRENDORF fala sobre o mito do homo 

oeconomicus, cujo potencial explicativo não ultrapassa o de uma metáfora e contradiz com 

as experiências concretas de tomada de decisões – o que se reflete na oposição da 

Criminologia do Conflito às teorias criminológicas da escolha racional – e também tece 

críticas superficiais à ideia de contrato social, identificada como intimamente relacionada à 

mística de uma sociedade consensual.
55

 Neste ponto, porém, o autor retrocede ao atualizar 

e aprofundar sua teoria em seu mais recente livro, “The modern social conflict: the politics 

of liberty”
56

, assentando sua concepção de Estado justamente no mito fundante do contrato 

social. 

 

3.1 O MODERNO CONFLITO SOCIAL: A GUINADA CONSERVADORA 

 

O pensamento de DAHRENDORF torna-se gradativamente mais conservador.
57

 

Suas obras posteriores, nas quais se desenvolve o aprofundamento da teoria sociológica do 

conflito, acabam por recair nas mesmas críticas por ele desenvolvidas no convite aos 

sociólogos de seu tempo para saírem da utopia. O potencial emancipatório e crítico de sua 

visão liberal, ainda que passível de críticas por sua limitação, tornou-se plenamente inócuo 

com os remendos à sua teoria, convertida em instrumento apologético e reprodutor das 

condições sociais estabelecidas. 

 O desenvolvimento da Sociologia do Conflito passa pelas reflexões sobre o ápice 

de um conflito social: o movimento revolucionário. Segundo o autor, o termo revolução se 

refere a duas distintas formas de mudança social abrupta. A primeira, que ele alcunha de 

revolução social, é a transformação profunda das estruturas sobre as quais se assentam 

toda forma de sociabilidade, cuja consolidação ocorre por via de processos que se alastram 

                                                                                                                                                                                         
accepted, at any given point of time. And as conflict generates change, so constraint may be thought of as 

generating conflict. We assume that conflict is ubiquitous, since constraint is ubiquitous wherever human 

beings set up social organizations. In a highly formal sense, it is always the basis of constraint that is at issue 

in social conflict.” DAHRENDORF, 1958, p. 127. 
55 Ibid., p. 125. 
56 DAHRENDORF, Ralf. The modern social conflict: the politics of liberty. 2 ed. New Brunswick: 
Transaction, 2012. 
57 Embora não se possa afirmar com precisão, a trajetória profissional de Ralf DAHRENDORF pode ter 

influído em seu retorno às bases conservadoras. Em 1968 DAHRENDORF inicia uma carreira política, 

dentro da Alemanha. Em 1982 é nomeado cavaleiro pela Rainha da Inglaterra, adquirindo cidadania britânica 

em 1988 e dando continuidade à trajetória política, desta vez no Reino Unido, assumindo, em 1993, um 

assento na Câmara dos Lordes. Gradativamente, suas obras assumem um tom liberal – no sentido econômico 

– e incorporam uma incansável crítica às práticas do dito socialismo real desenvolvidas na União Soviética, 

trabalhando com uma constante dicotomia entre liberdade econômica e domínio estatal, sempre em favor do 

primeiro e crítico do último. 
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no tempo. A revolução industrial ilustra essa concepção. A segunda acepção do termo é 

denominada revolução política, referindo-se aos processos intensos de transição do poder, 

normalmente efetivados através de ações violentas. Exemplo dessa transformação seria a 

revolução francesa.
58

 Em uma interessante formulação, a diferença entre essas duas faces 

da revolução é resumida na percepção de que a glasnost não implica necessariamente a 

perestroika – isto é, a liberdade política (demanda por direitos) não está vinculada à 

reestruturação econômica (demanda por provisões).
59

 

Seguindo o pensamento de Amartya SEN, DAHRENDORF identifica duas causas 

para o conflito social, que atua como impulso dos processos revolucionários. Existiriam, 

assim, conflitos emanados das demandas por direitos e das demandas por provisões.
60

 Para 

evitar uma ação revolucionária, deve existir um mecanismo de mediação e modulação da 

pressão conflitual. A lei é apontada como instituto regulatório suficiente para lidar com as 

demandas provenientes do convívio necessariamente antagônico em sociedade, 

convergindo e reafirmando a visão do autor de que a coerção estatal é o único modo de 

coesão social. Essa visão, contudo, adapta-se na medida em que passa a identificar um 

potencial emancipatório capaz de lidar com todo e qualquer convívio agonístico, 

independente de suas raízes materiais concretas.
61

 

  Dessa forma, a lei – enquanto materialização normativa da coerção estatal – é o 

instrumento necessário para o convívio social. A ideia central da última obra de 

DAHRENDORF, de que é necessário preservar uma “política da liberdade”, que se 

confunde com a ideia de um Estado Democrático de Direito, deposita suas esperanças no 

direito como meio adequado para assegurar o modelo mais harmônico possível de 

sociedade. Em suas palavras, “conflito regulado é liberdade”.
62

 

É justamente nesse ponto que a sociologia do conflito inicia seu contraditório 

regresso a uma posição conservadora. Desde seu início, esta teoria supõe o primado dos 

interesses políticos sobre os econômicos. De forma a assentar essa visão, o autor proclama 

a superação do conflito de classes no século XX – eis que a sociedade não mais estaria 

                                                             
58

 DAHRENDORF, 2012, p. 5 e 12. 
59 “President Gorbatchev must have had his own views about this question. In his language one could argue 

that glasnost, political freedom, does not guarantee perestroika, or economic restructuring.” Ibid., p. 15. 
60 No original, “entitlement” e “avalibility” ou “provisions”. 
61 DAHRENDORF, op. cit., p. 9-10. 
62 “Regulated conflict is freedom because it means that no one can turn its position into dogma.”Ibid., p. 18. 
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estratificada dessa forma específica – e afirma que a atualidade se estrutura em conflitos de 

chances de vida e direitos civis.
63

 

Ao reduzir toda a dimensão do conflito ao campo político, DAHRENDORF 

simplifica seu modelo social e o reduz a uma visão muito próxima da tão criticada utopia. 

Isto porque ele retira a concretude de sua análise, confinando quaisquer disputas 

econômicas, tão presentes e visíveis na atualidade, a dissidências específicas do século 

XIX. Mais do que isso, é retomada uma visão estática e a-histórica em sua análise, como 

contraponto à visão marxista (descartada por ele de imediato, eis que recairia em um 

suposto equívoco historicista).
64

 

Para sustentar essa visão idealista, em que toda a contradição social se resume a 

uma contingência política e é capaz de ser solucionada por um reconhecimento no campo 

dos direitos civis, DAHRENDORF ignora as críticas por ele tecidas sessenta anos antes, no 

artigo “Out of utopia”. Ele descreve a sociedade como regulação normativa do 

comportamento humano, afirmando que a própria ideia de sociedade significa poder e, por 

consequência, onde há poder há desigualdade entre os que o exercem e os que a ele são 

submetidos.
65

 

Duas observações devem ser feitas. A primeira é que há uma manifesta confusão 

entre sociedade e Estado. De fato, DAHRENDORF muitas vezes se refere à sociedade 

como forma política estatal, sem compreender a historicidade desse conceito, porque nega, 

em seus últimos anos de vida, qualquer crítica marxista, sem apresentar qualquer 

fundamento concreto que as desqualifique. Em sua teoria, toda forma de sociedade se 

manifesta enquanto Estado – ainda que o conceito de Estado somente exista na 

modernidade
66

 – e, por não especificar o que compreende por sociedade e tampouco o que 

compreende por poder, mistifica esses conceitos de forma a tecer uma conclusão tão 

desprovida de qualquer concretude na realidade, que recai em um senso comum vulgar: 

entende que a desigualdade é o produto específico do exercício do poder político e, 

                                                             
63 “Chances are more than preconditions of action, and yet they are less than modes of actions themselves. It 

may go a little far to invoke the meaning of history, but the conflitcts of modern societies are about life 

chances.” DAHRENDORF, 2012, p. 18. 
64

 Ibid., p. 4. 
65 “Society means the normative regulation of human behavior. […] Society means power, and power means 

equality.” Ibid., p. 24. 
66 “O Estado, tal qual se apresenta na atualidade, não foi uma forma de organização política vista em 

sociedades anteriores da história. Sua manifestação é especificamente moderna, capitalista.” MASCARO, 

2013, p. 17. 
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invocando um aforisma pedestre, conclui que “todo poder corrompe” e que “a sociedade 

não é boa, mas é necessária”.
67

 

A segunda observação a ser feita é que, neste ponto, DAHRENDORF assenta a 

última pá de cal sobre qualquer potencial crítica que se possa extrair de sua teoria. Isto 

porque ele passa a compreender a desigualdade como elemento inexorável da vida em 

sociedade. Não haveria, portanto, como escapar de uma estratificação social e distinção 

material, tanto no acesso aos recursos, quanto no acesso às instituições políticas, razão pela 

qual sua teoria entende essa forma de conflito como força motriz do desenvolvimento 

social, presente em todos os tipos de sociedade. Um leitor atento rapidamente percebe o 

grave equívoco: supõe que a presente forma de sociedade – que é a forma estatal – é uma 

constante histórica. Os modos e as relações de produção simplesmente não existem dentro 

dessa análise. O que antes se aproximava de uma teoria calcada em um materialismo 

vulgar se converteu em idealismo puro. 

Também deve ser notada a sombra que constantemente paira sobre toda a teoria de 

DAHRENDORF. O autor, a despeito de negar veementemente a existência de uma 

estratificação social em classes, muitas vezes se refere às características desse conceito ao 

descrever a desigualdade social – que em sua visão seria tributária ao exercício de poder 

político, jamais à dialética capital/trabalho assalariado. Ao tentar desqualificar MARX 

atacando o “Manifesto Comunista”, DAHRENDORF conclui que a burguesia, em tempos 

feudais, nunca foi uma classe tão oprimida quanto o proletariado é na sociedade capitalista 

e conclui que, embora o conflito seja a força motriz da História, não necessariamente todos 

os conflitos seriam conflitos de classe.
68

 Ao precisar o que entende por classe, o autor 

identifica a prevalência de uma noção moderna de conflitos sociais e acaba por concluir 

que sua concepção de conflito, motivada pela demanda por chances de vida e direitos civis 

é apenas o “novo tema” do conflito de classes: 

 

“A origem do conflito de classes se sustenta nas estruturas de poder que não 

mais possuem a natureza absoluta das hierarquias tradicionais. O tema do 

conflito de classes são as chances de vida. Quando atingido o ponto em que não 

existem mais chances de vida na demanda por direitos, mas sim na demanda por 
provisões, o conflito social atinge novas formas. Até o momento esse ponto não 

                                                             
67 “To assume that power by way of inequality causes conflict does not mean that it is invariabily a good 

thing. Indeed perhaps it never is. ‘All power corrupts’. Society is not nice, but it is necessary.” 

DAHRENDORF, 2012, p. 25. 
68 Ibid., p. 26-27. 
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foi atingido em nenhum lugar, e talvez jamais seja completamente alcançado; 

mas, para defini-lo, direitos civis são o conceito chave.” (tradução nossa)
69

 

 

Assim, o que se extrai, é que o conceito de classes está presente dentro da ideia de 

conflito social movido pela busca de chances de vida. São cabíveis duas especulações 

sobre a tentativa de afastar o conceito de classes de uma análise sociológica. Ambas 

remontam à análise perspicaz de Noam CHOMSKY no ensaio intitulado “A indizível 

palavra de cinco letras”, na qual é esclarecida a carga ideológica por trás do termo classe
70

, 

que não pode jamais ser mencionado em um contexto científico, a menos que imbuído de 

uma conotação negativa, em uma espécie de inversão vulgar do marxismo, onde “classe” 

se refere às agitações provenientes dos estratos mais baixos da sociedade.
71

 De fato, 

CHOMSKY tece uma crítica à academia norte-americana que pode ser aproveitada 

integralmente para a sociologia do conflito, especialmente para a fase tardia, exposta na 

obra “The modern social conflict”: 

 

“A ideia é criar uma imagem na população norte-americana de que somos uma 

família feliz. Somos a América, temos interesses nacionais, estamos trabalhando 

juntos. Somos compostos de bons trabalhadores, as firmas nas quais trabalhamos 

e o governo que trabalha para nós. Nós os escolhemos – eles são nossos servos. 

E isso é tudo que há no mundo – nenhum outro conflito, nenhuma outra 

categoria de pessoas, nenhuma estrutura do sistema além disso. Certamente nada 

como classe – a menos que você faça parte da classe dominante, situação na qual 

você está bem ciente de sua existência.” (tradução nossa)
72

 

 

A primeira tese é de que, ao traçar uma diferença entre o conflito político e o 

conflito de classe, DAHRENDORF, talvez de forma inconsciente, reafirma seu 

posicionamento de ideólogo do capital, afastando qualquer crítica radical às relações de 

produção. Mantém, porém, uma postura liberal, na medida em que seu conceito de chances 

de vida reconhece a necessidade de mobilidade e justiça social, sem, contudo, adentrar em 

profundidade nas raízes da desigualdade e estratificação.  

A segunda tese é de que aqui reside o motivo pelo qual a sociologia do conflito fez 

tanto sucesso ao ser incorporada pela criminologia estadunidense. Na Europa, o período 

em que as teorias conflituais introduziram a primeira visão pretensamente 

                                                             
69 “The origin of class conflict lies in structures of power that no longer have the absolute qualities of 

traditional hierarchies. The theme of class conflict is life chances. Once the point has been reached at which 

these are no longer chances of entitlements, but largely chances of provisions, social conflict assumes new 

forms. So far this point has not been reached anywhere, and perhaps it will never be reached entirely; but for 

defining it citizenship rights are the key concept.” DAHRENDORF, 2012, p. 27.  
70 No original em inglês, com cinco letras: class. 
71 CHOMSKY, Noam. How the world Works. Nova York: Soft Skull, 2011, p. 119-123. 
72 Ibid., p. 121. 
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macrocriminológica é bastante exíguo, sendo prontamente superado pela Criminologia 

Crítica, que parte das mesmas bases – a desconstrução promovida pelo Labelling, a 

rejeição aos modelos do consenso e o enfoque nos processos de criminalização – mas 

possui um alcance teórico muito mais abrangente e profundo. Enquanto isso, do outro lado 

do Atlântico, George Bryan VOLD, o primeiro criminólogo a se encantar pelo artigo de 

DAHRENDORF de 1958, mantém sua posição hegemônica na produção de livros 

didáticos que integram a bibliografia básica dos cursos de criminologia. Mesmo após sua 

morte, seu manual é reeditado e atualizado periodicamente.
73

 

Por fim, para afastar qualquer dúvida quanto à contradição em que recai 

DAHRENDORF, basta ler a mais recente formulação de sua teoria do conflito e perceber 

que ela se assenta inteiramente na ideia de contrato social. Contrariando suas críticas a essa 

formulação idealista, o contrato social se torna o centro gravitacional não apenas da 

legitimidade estatal para a coerção social, como também é apontado como o instrumento 

adequado para a materialização de mudanças sociais: 

 

“A questão não é se devemos retornar aos eternos artigos do contrato social, mas 
sim como podemos escrever novos artigos para desenvolver a liberdade em 

condições modificadas. 

O contrato social é reescrito como resultado de conflitos sociais. Conflitos 

fornecem os textos e as forças da mudança.” (tradução nossa)
74

 

 

Segundo o autor, o desenvolvimento de mecanismos regulatórios estatais, a partir 

dos anos de 1950 – no período do pós-guerra, saudosamente lembrado pelo pleno emprego 

europeu – permitiu uma domesticação do poder. Regras constitucionais teriam sido 

elaboradas de forma a compor contrapesos ao processo político e, com isso, assegurar aos 

cidadãos sua autonomia e resguardar direitos básicos diante do Estado.
75

 

Essa visão, que deposita as esperanças de uma sociedade melhor na reelaboração do 

contrato social, é extremamente problemática. Tal análise é desapegada da realidade, eis 

que atribui todos os problemas a uma permissividade normativa, que seria resolvida no 

plano deôntico por uma simples reelaboração das bases constitucionais. Além de ser uma 

conclusão aparentemente desvinculada da teoria que a antecede, também reaviva o 

funcionalismo de PARSONS, tão duramente criticado pelo jovem DAHRENDORF.  

                                                             
73

 BERNARD, Thomas J.; SNIPES, Jeffrey B.; GEROULD, Alexander L. (Ed.). Vold’s Theoretical 

Criminology. 6 ed. Nova York: Oxford University, 2010. 
74 “The question is not whether we should return to the everlasting articles of the social contract, but how we 

can write such articles anew to advance liberty under changed conditions. The social contract is rewritten as a 

result of social conflicts. Conflicts provide the texts and the forces of change.” DAHRENDORF, 2012, p. 26. 
75 Ibid., p. 42. 
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Atribui uma espécie de função agnóstica ao contrato social, esperando do próprio poder 

que trace seus limites, ao mesmo tempo em que se abstém de compreender as estruturas 

que permitem o exercício do poder e sua materialização pela forma política estatal. Seria 

recomendável à DAHRENDORF que relesse seus escritos e refletisse sobre o convite por 

ele lançado em 1958 aos sociólogos de seu tempo: abandone a utopia enquanto modelo de 

análise e se debruce sobre sociedades reais, permeadas por conflitos e problemas reais. 

 

3.2 CLASSES E CONFLITOS DE CLASSE 

 

O ponto central de discordância de DAHRENDORF com relação à teoria crítica, 

conforme mencionado, é a permanência e validade do conceito de classes sociais. Em uma 

de suas mais expressivas contribuições, o autor desenvolveu uma longa análise acerca 

deste tema intitulada “Class and class conflict in industrial society”.
76

 

Nesta obra, DAHRENDORF se propõe a rever a teoria marxista à luz das mudanças 

históricas presentes em seu tempo. Em sua concepção, houve uma transformação social 

significativa entre a sociedade industrial, que se consolidava no século XIX, e seus 

contornos desenvolvidos no século XX. Demarcando desde o início uma visão contrária ao 

materialismo dialético, o autor identifica como elemento fundamental à transformação 

apontada a abolição das normas e superação dos valores pertencentes às sociedades pré-

industriais, que se mantiveram durante o período de consolidação do capitalismo. O 

sepultamento das tradições, mais do que a transformação das relações sociais e produtivas, 

seria o traço distintivo entre o período dos escritos de MARX e o momento de análise de 

DAHRENDORF.
77

 

O ponto de partida e também sua conclusão, expressa desde o início da obra, é de 

que classe é um conceito historicamente determinado.
78

 Para fundamentar esta constatação, 

é realizada uma interpretação exegética dos textos escritos por MARX, fazendo um 

levantamento de suas menções ao conceito de classes e preenchendo eventuais lacunas 

com conclusões próprias. Em uma espirituosa, porém forçada, tentativa de construir o que 

seria o jamais escrito “quinquagésimo segundo capítulo do volume III d’O Capital”
79

, o 

conceito de propriedade é identificado como central à compreensão do que constituem as 

                                                             
76 DAHRENDORF, Ralf. Class and class conflict in industrial society. Stanford: Stanford University, 1959. 
77 Ibid., p. 5. 
78 Ibid., p. 7. 
79 Ibid., p. 9-19. 
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classes. A divisão social entre proprietários dos meios de produção e a massa de 

trabalhadores assalariados decorreria da transposição do poder da sociedade, público, ao 

poder individual, privado. A divisão de uma sociedade em classes é realizada por meio da 

identificação da posição de cada indivíduo na esfera de produção.
80

 

Aqui, porém, DAHRENDORF inicia seu processo exegético da doutrina marxista, 

aproximando o materialismo de suas concepções próprias de uma teoria do conflito. Em 

sua visão, a mais importante consequência da divisão de uma sociedade entre proprietários 

e assalariados é a repercussão dessa estratificação na concentração de poder político: 

 

“A segunda e infinitamente mais importante consequência da distribuição de 

propriedade na esfera produtiva é a determinação da distribuição de poder 

político na sociedade. Relações modernas de produção incluem o poder 

econômico dos detentores da propriedade privada, os capitalistas. E o poder 

político da burguesia surge a partir dessas relações modernas de produção. De 

fato, pode ser dito que o Estado moderno nada mais é do que uma associação que 

administra os interesses comuns de toda a classe burguesa.” (tradução nossa)
81

 

 

Para sustentar essa visão centrada no conflito político, é resgatada a famosa 

concepção de MARX, expressa em “A ideologia alemã”, de que as ideias dominantes de 

uma época são as ideias da classe dominante: 

 

“Em outras palavras, a classe que é o poder material dominante numa 

determinada sociedade é também o poder espiritual dominante. A classe que 

dispõe também dos meios da produção intelectual, de tal modo que o 
pensamento daqueles aos quais são negados os meios de produção intelectual 

está submetido também à classe dominante. Os pensamentos dominantes nada 

mais são do que a expressão ideal das relações materiais dominantes; eles são 

essas relações materiais dominantes consideradas sob forma de ideias, portanto a 

expressão das relações que fazem uma classe a classe dominante; em outras 

palavras, são as ideias de sua dominação.”
82

 

 

A partir deste excerto, DAHRENDORF propõe uma inversão do que sustenta 

MARX. Conquanto o materialismo dialético concentre a dominação na propriedade dos 

meios de produção, o reconhecimento marxista das implicações desse domínio no 

pensamento vigente – ou, em termos althusserianos, no reflexo dos aparelhos ideológicos 

                                                             
80 DAHRENDORF, 1959, p. 12.  
81

 “A second and infinitely more important consequence of the distribution of proprierty in production is that 

it determines the distribution of political power in society. Modern relations of production include the 

economic power of the owners of private proprierty, the capitalists. And the political power of the bourgeois 

class arises from these modern relations of production. Indeed it can be said that the modern state is but an 

association that administrates the common business of the whole bourgeois class.” Ibid., p. 13.  
82 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 48. 
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de Estado
83

 – aponta para uma preocupação com a concentração e reprodução do poder 

político da classe dominante.
84

 E essa dimensão política, dentro da teoria do conflito, 

ganha maior expressividade, sendo elevada acima da própria questão da propriedade 

privada dos meios de produção. 

A leitura da obra de MARX pela sociologia do conflito conclui que, no século XIX, 

há dois interesses políticos em constante embate. O primeiro é o interesse conservador, 

proveniente da classe dominante. O segundo é o interesse revolucionário, que desponta da 

classe oprimida.
85

 Dessa forma, a própria formação das classes seria sempre conformada 

pela esfera política. A organização de seus interesses comuns necessariamente perpassa a 

esfera política – mesmo considerando que há fraturas dentro de cada estratificação, o que 

as caracteriza são seus pontos de convergência provenientes de sua posição na esfera de 

produção de mercadorias. A ênfase, nesta visão, deve ser relocada para o campo da 

política, eis que nele é que seriam identificadas as classes sociais: “Nós, portanto, falamos 

de classes apenas no campo do conflito político”.
86

 

Estabelecidas as premissas dessa releitura do pensamento marxiano pela teoria do 

conflito, DAHRENDORF desenvolve um conceito próprio de classes, a partir do qual é 

erigida toda a sua crítica ao uso supostamente anacrônico do termo:  

 

“Classes, portanto, são forças políticas baseadas nas relações de poder e 

propriedade. [...] Essa organização do proletariado enquanto classe quer dizer 

sua organização enquanto partido político e isso eventualmente consolida a base 

da luta de classes. Para repetir: toda luta de classes é uma luta política.” 

(tradução nossa)
87

 

 

Seguindo sua linha argumentativa, o conflito de classes seria uma característica 

específica de uma forma de organização social na qual o controle e a propriedade dos 

meios de produção se concentram em uma única figura. Dessa forma, havendo uma 

ruptura, como o que ocorreria na estatização dos meios de produção, estaria encerrado o 

conflito de classes. Existiria, porém, um conceito ampliado de propriedade, no qual é 

englobada a ideia de autoridade, que permitiria estender a luta de classes para toda forma 

de concentração verticalizada dos meios de produção.
88

 

                                                             
83 ALTHUSSER, Louis. Ideologia e aparelhos ideológicos do Estado. São Paulo: Martins Fontes,  
84

 DAHRENDORF, 1959, p. 14. 
85 “This means that two particular interests are increasingly articulated: the conservative interest of the ruling 

class, and the revolutionary interest of the oppressed class.” Ibid., p. 15. 
86 “We therefore speak of classes only in the realm of political conflict.” (tradução nossa) Ibid., p. 16. 
87 “Thus classes are political forces based on the relations of property and power.” Ibid., p. 17. 
88 Ibid., p. 21. 
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Essa observação implica a ideia de que, quando a autoridade é dissolvida e apartada 

da propriedade, não seria mais possível falar em classes. Para ele, sociedades de capital 

aberto sinalizariam o rompimento com a concepção marxista de controle dos meios de 

produção, permitindo que a propriedade se pulverize entre diversos indivíduos e esteja 

distanciada do controle efetivo. A difusão dessa forma de organização societária indicaria, 

portanto, os limites da aplicação da teoria marxista no contexto do século XX.
89

  Tais 

limites, como não poderia deixar de ser dentro da sociologia do conflito, foram traçados 

por conquistas políticas que circundam a reorganização do capital movida pelas demandas 

sociais. Assim, DAHRENDORF reafirma o primado da política sobre a economia, 

invertendo a compreensão materialista dialética. Para tanto, o autor promove uma 

reinterpretação de conceitos marxistas, potencializando sua dimensão política: 

 

“Este é possivelmente o mais importante passo na teoria de formação de classes 

de Marx: classes não se constituem até que participem em conflitos políticos 

enquanto grupos organizados. Embora Marx ocasionalmente utilize o conceito 

de classes de forma menos determinada e mais ampla, uma gama de afirmações 
deixam poucas dúvidas de que, para ele, a formação de classes e o conflito de 

classes são fenômenos pertencentes à esfera política. ‘Enquanto o proletariado 

não houver se desenvolvido e organizado enquanto classe [...] a luta do 

proletariado com a burguesia ainda não terá assumido um caráter político’. Isto 

quer dizer, em sentido oposto, que os suportes do conflito de classes devem ter 

se organizado enquanto classes e se tornando classes apenas quando o conflito de 

classes assumiu uma feição política.” (tradução nossa) 
90  

 

A compreensão exposta parece se aproximar mais dos textos juvenis de MARX, 

anteriores ao corte epistemológico apontado por ALTHUSSER.
91

 Não se sustenta, porém, 

quando oposta à sua visão madura. Conforme será abordado na sequência, a origem da 

divisão social em classes reside na esfera de produção, não na esfera política. 

Na sequência, DAHRENDORF apresenta uma sumarização do que seria a teoria de 

classes marxista. Segundo o autor, as relações de produção dão origem às divisões em 

classes. Este processo se agrava, aumenta a diferença entre as classes sociais, o que, por 

sua vez, dá origem a uma opressão política. Por fim, a organização do proletariado, quando 

                                                             
89 DAHRENDORF, 1959, p. 22-23. 
90 “This may well be the most important step in Marx’s theory of class formation: Classes do not constitute 

themselves as such until they participate in political conflicts as organized groups. Although Marx 

occasionally uses the concept of class in a less determinate, more comprehensive sense, a multitude of 

statements leave little doubt that the for him class formation and class conflict were phenomena belonging to 

the sphere of politics. ‘As long as the proletariat has not sufficiently developed to organize itself as a class,… 

the struggle of the proletariat with the bourgeoisie has not yet assumed a political character’. This means 

conversely that the carriers of classes conflict have organized themselves as classes, and have become 

classes, only if class conflict has assumed a political character.” Ibid., p. 25. 
91 ALTHUSSER, Louis. Posições I. Rio de janeiro: Graal, 1978, p. 15-51. 
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o grau de opressão se tornar incomensurável, desaguaria na inevitabilidade de uma 

revolução.
92

  

Essa inusitada leitura revela um aspecto interessante da Sociologia do Conflito. 

Suas raízes, conforme já mencionado, remontam a uma teoria da anomia, com clara 

influência de Robert K. MERTON. Em síntese, a ideia de pressão anômica, desenvolvida a 

partir de Emile DURKHEIM, é transposta de forma equivocada para MARX, ignorando 

todo seu aspecto materialista. Não se trata de uma interpretação ingênua. Antes, é uma 

forma perniciosa de adequar a teoria ao seu propósito. Dentro de uma visão anômica, as 

vias de escape dentro do capitalismo – como concessões feitas pelo capital aos 

trabalhadores, o reconhecimento de direitos sociais, trabalhistas, etc. – aliviariam a tensão 

estabelecida entre detentores dos meios de produção e proletariado. Isto confere uma maior 

importância e reloca o foco do conflito de classes da esfera econômica para a política, 

ignorando que a raiz do conflito permanece arraigada nos meios de produção. Esta 

interpretação permite a DAHRENDORF partir da premissa marxista para estabelecer sua 

visão de uma sociedade permeada por disputas, que se reconstitui de forma dialética. Em 

suas palavras: 

 

“A realidade da sociedade é conflito e fluidez. A despeito de nosso criticismo 

radical da teoria de classes de Marx, essa conclusão pode ser mantida como um 

frutífero princípio heurístico.” (tradução nossa)
93

   

 

A aparente convergência do autor com a teoria marxista, ainda que proveniente de 

uma leitura claramente tendenciosa, levanta uma importante questão. Se o conceito de 

classes permite a compreensão da dinâmica conflitiva da sociedade, por qual razão ele não 

seria válido para uma sociedade que, séculos depois, mantém suas bases conflitivas? 

 

3.3 SOCIEDADES PÓS-INDUSTRIAIS 

  

Conforme DAHRENDORF explicita logo de início, em sua visão o conceito de 

classes possui uma vinculação histórica à dinâmica capitalista do século XIX. No entanto, 

antes de discorrer sobre as razões pelas quais não mais seria possível se falar em uma cisão 

de classes do século XX em diante, o autor faz uma advertência ao método de MARX, 

indicando que suas análises combinam teorias sociológicas com filosofia da história 

                                                             
92 DAHRENDORF, 1959, p. 25-26. 
93 “The reality of society if conflict and flux. Despite our radical criticism of Marx’s theory of class, this 

implication may therefore be retained as a fruitful heuristic principle.” DAHRENDORF, 1959, p. 27. 
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hegeliana. Isso, conquanto admita o autor que não é de todo relevante, criaria falsas 

aparências de empirismo em análises abstratas.
94

 

O ponto gravitacional desta crítica reside em um suposto prejuízo sociológico 

tributário aos pressupostos filosóficos incorporados. De forma bastante sintética, a 

Sociologia do Conflito se opõe à ideia da superação dialética em direção a uma sociedade 

sem classes. Não seria possível um convívio social desprovido de estratificações e tensões 

internas. 

Para sustentar as razões dessa impossibilidade, são apontados quatro pontos nos 

quais a análise de MARX incorreria em supostos equívocos.
95

 O primeiro seria a 

associação entre a ideia de classes e de propriedade privada. Esta crítica aponta que poder e 

autoridade não são derivados da propriedade privada e, por esta razão, a estratificação em 

classes não seria decorrente da propriedade privada dos meios de produção. A Sociologia 

do Conflito, em oposição, sustenta que a estratificação social é definida pela exclusão ou 

detenção da autoridade. 

  A segunda crítica nega a universalidade do conflito de classes. Argumenta-se que 

a afirmação de que “a história de toda sociedade até nossos dias é a história da luta de 

classes”
96

 é um postulado filosófico, mas não uma análise empírica. Por se elevar à 

categoria de dogma, este postulado impediria qualquer discussão e obstaria uma pesquisa 

marxista real sobre história da luta de classes. 

Na sequência, em sua terceira crítica, DAHRENDORF afirma que a teoria marxista 

estaria pautada em uma convicção irreal de que esta é a última sociedade de classes da 

História. Em sua perspectiva, o conceito de classes tampouco ocuparia um papel tão 

importante quanto lhe conferem os marxistas.
97

 Por fim, a última crítica aduz que o uso da 

dialética como instrumento de análise é uma traição sociológica – afirmação ousada e 

controvertida, que não é fundamentada pelo autor.
98

 

                                                             
94 DAHRENDORF, 1959, p. 29.  
95 Ibid., p. 31-32. 
96 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. Porto Alegre: L&PM, 2001, p. 23. 
97 Neste ponto, a crítica de Ralf DAHRENDORF ecoa, também, entre correntes do marxismo. Autores como 

Robert KURZ e Anselm JAPPE, pertencentes à chamada corrente da “crítica do valor”, repercutem esta 

preocupação com um enfoque desproporcional na importância do papel da luta de classes. Sobre o tema: 

JAPPE, Anselm. Crédito à morte: a decomposição do capitalismo e suas críticas. São Paulo: Hedra, 2013.  
98 Na íntegra, sua oposição ao uso da dialética é descrita da seguinte forma: “Finally, the application of 

dialectics as the asserted inherent law of historical development involves a betrayal of sociology in the 

interests of philosophy. This is especially evident in the misleading and sociologically unatenable thesis that 

structural change is necessarily of a revolutionary character – once again a thesis unfortunately impressive 

enough to divert the eyes of social scientists away from real changes.” DAHRENDORF, op. cit., p. 32. 
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Não passa despercebida a contradição nesta afirmação e na linha geral da crítica da 

teoria do conflito. Para negar a persistência e atualidade do conceito de classes, invoca-se a 

inexistência de uma sociedade sem classes. Na sequência, supõe-se que as classes sociais 

decorrem do acesso de indivíduos a posições de autoridade, de forma que só seria possível 

afirmar que não se pode falar em classes em uma organização social na qual a autoridade é 

suprimida – o que, por evidente, não corresponde a nenhum cenário real existente até o 

momento. 

Esta tentativa de crítica da crítica conduz DAHRENDORF à conclusão de que uma 

teoria conflitual deve ser mais ampla do que a ideia de luta de classes. E, para tanto, deve 

englobar as formas de conflito inerentes “não meramente às sociedades capitalistas, mas a 

todos as sociedades industriais em geral”.
99

 

Este é, sem dúvida, o ponto mais controverso de sua teoria. DAHRENDORF supõe 

que o capitalismo é, assim como a luta de classes, um conceito historicamente determinado 

e já superado. Ainda, que o capitalismo se entrelaça com as sociedades industriais em uma 

relação de espécie e gênero, de forma que as sociedades industriais persistiram em formas 

pós-capitalistas: 

 

“Já que parece evidente que a produção industrial não é apenas um hóspede 

passageiro na história, mas provavelmente nos acompanhará para sempre, em 

uma forma ou outra, segue que o conceito de sociedade industrial é 

extremamente compreensível. A forma como é aplicado a sociedades 

particulares requer uma maior especificação. Em geral, no entanto, mantemos a 

produção mecanizada de commodities em fábricas e empresas como traço 

distintivo das sociedades industriais. As condições sociais que se 
correlacionam com estas características podem ser especificadas apenas por 

meio de análises empíricas.  

Em contraste, capitalismo meramente significa uma forma de sociedade 

industrial.” (tradução nossa)
100

 

 

Para o autor, capitalismo é um conceito econômico. Seus elementos centrais seriam 

a propriedade privada dos modos de produção e a regulação do processo produtivo pela 

iniciativa privada. Por esta razão, o capitalista é identificado tanto como o proprietário 

legal dos meios de produção, quanto como o superior hierárquico de seus trabalhadores.
101

  

                                                             
99 DAHRENDORF, 1959, p. 36. 
100 “Since it appears evident that industrial production is not just a passing guest in history, but will probably 

be with us forever in one form or another, it follows that the concept of an industrial society is extremely 

comprehensive. Wherever it is applied to particular societies it will require specification. In general however, 

we retain mechanized commodity production in factories and enterprises as the distinguishing feature of 

industrial societies. The social conditions that correlate with this characteristic can be specified only by way 

of empirical analysis. By contrast, capitalism merely signifies one form of industrial society.” Ibid., p. 40. 
101 Ibid., p. 40. 
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O argumento central da tese de que o século XX propiciou o surgimento de uma 

sociedade industrial pós-capitalista reside na “decomposição do capital”.
102

 Seguindo a 

Sociologia do Conflito, não há mais capitalismo quando a propriedade e o controle dos 

meios de produção são cindidos. E isto seria verificável no exemplo já mencionado das 

sociedades anônimas ou de capital aberto. Nelas, a tradição capitalista seria rompida tanto 

pela divisão da propriedade quanto pelo surgimento de uma classe intermediária entre 

capitalistas e proletários, responsável pelo controle dos meios de produção. Essa 

estratificação intermediária ocupa o papel de gestão, mas não necessariamente detém a 

propriedade.
103

  

Os gerentes e administradores, na visão do autor, não seriam integralmente 

capitalistas, mas se subsumiriam no papel destes. Neles se concentraria a autoridade e o 

poder diretivo. Para sustentar sua posição hierárquica, DAHRENDORF acredita que a 

classe intermediária de gestores depende da ausência de dissenso e insurgência, 

possivelmente devido à sobreposição da figura do gestor no papel do capitalista: 

 

“O capitalista à moda antiga exercia sua autoridade por ser proprietário dos 

meios de produção. O exercício da autoridade era parte e parcela de seus direitos 

reais, de forma que a propriedade pode ser compreendida por certo ponto de 

vista como mera legitimação de uma forma de autoridade de uns sobre outros. 

Em contraste a essa forma de legitimação da propriedade, a autoridade do 

administrador lembra de muitas formas aquela conferida aos cargos mais altos de 

instituições políticas. É verdade que a propriedade não deixa de funcionar como 
base para a autoridade do gerente. Os direitos de gestão e comando e a 

expectativa de obediência dos funcionários lhe são conferidos, em parte, pelo 

direito de propriedade que lhe é delegado pelos acionistas, os quais atuam como 

grupo ou por meio de um quadro de diretores. Para além dessa delegação de 

direitos reais, o administrador, por estar em contato imediato com os 

participantes do processo de produção, deve buscar uma segunda e mais 

importante legitimação à sua autoridade, ou seja, alguma forma de consenso por 

parte daqueles que devem obedecer aos seus comandos. Tipicamente, esse 

consenso desponta meramente da ausência de dissenso. Entretanto, o gestor, 

diferente do capitalista completo, mal pode exercer sua autoridade de forma 

deliberadamente contrária aos interesses de seus subordinados. Os mecanismos 

pelos quais os trabalhadores se opõem aos membros da gerência podem dar a 
impressão de que os interesses industriais são complexos e mal regulados. Mas 

tais mecanismos existem e gestores sempre têm meios de sobrestá-los e colocá-

los em ação. Neste sentido, o surgimento dos setores de ‘recursos humanos’ não 

passa de um sintoma da mudança de legitimidade da autoridade empresarial após 

a separação entre propriedade e controle. 

Com a diferenciação dos papéis capitalistas, a composição da classe empresarial 

– se for de fato uma classe – também se modifica.” (tradução nossa)
104

 

                                                             
102

 DAHRENDORF, 1959, p. 41. 
103 Ibid., p. 42-43. 
104 “The old-style capitalist exercised authority because he owned the instruments of production. The exercise 

of authority was part and parcel of his property rights, as indeed property may always be regarded from one 

point of view as simply an institutionalized form of authority over others. By contrast to this legitimation by 

property, the authority of the manager resembles in many ways that of the heads of political institutions. It is 
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Em suma, a decomposição do capital em duas esferas, uma na qual residem os 

proprietários e outra na qual estão os gestores, seria um movimento irreversível e 

responsável por uma nova dinâmica social. Isso, na visão do autor, contradiria MARX em 

sua previsão de que a classe capitalista iria se desenvolver, tendo em realidade se fraturado 

e dado origem a uma terceira estratificação nos meios de produção. E isso impactaria 

diretamente a teoria do conflito de classes de três formas. De início, a substituição da 

figura do capitalista pela do administrador insere uma nova classe neste conflito. Também, 

em razão dessa mudança, as causas dos conflitos se modificam. Isto é, os interesses do 

proletariado seriam diferentes daqueles dos proprietários, mas também diferentes da classe 

gerencial. Por fim, a decomposição do capital envolveu uma mudança nos padrões de 

conflito – como descrito na sua menção aos mecanismos de recursos humanos e ao 

intermédio do quadro administrativo na resolução de disputas.
105 

 

Isso conduziu DAHRENDORF a se questionar se um conflito tripartido, complexo 

e fraturado, sem uma oposição agonística e dialética entre capital e trabalho assalariado, 

permitiria afirmar que ainda está em curso uma luta de classes. Rapidamente, conclui que o 

antagonismo não desapareceu das sociedades industriais. Não poderia desaguar em 

conclusão diversa, sob pena de recair em uma teoria do consenso – justamente o que se 

propõe a desconstruir em toda a sua obra.
106

 

No entanto, sua análise se volta para o outro lado da esfera produtiva, onde 

encontra outros elementos para sua tese. Com relação à classe trabalhadora, a teoria do 

conflito igualmente identifica uma segmentação que se propicia no século XX. O 

                                                                                                                                                                                         
true that even for the manager property has not ceased to function as a basis of authority. The right of the 

manager to command and expect obedience accrues in part from the property rights delegated to him by the 

shareholders, acting either as a group or through an elected board of directors. But besides these delegated 

property rights, the manager, by virtue of his more immediate contact with the participants of production, has 

to seek a second, and often more important, basis of legitimacy for his authority, namely, some kind of 

consensus among those who are bound to obey his commands. Typically, this consensus merely takes the 

form of an absence of dissensus. However, the manager, unlike the ‘full capitalist’, can ill afford to exercise 

his authority in direct and deliberate contravention to the wishes and interests of his subordinates. The 

mechanisms by which manual and clerical workers who object to a member of top management can make 

their interest felt are complex and largely unregulated. But there are such mechanisms, and managers have 
ways and means to forestall their being brought to bear. In this sense, the ‘human relations’ movement is 

nothing but a symptom of the changing basis of legitimacy of entrepreneurial authority once ownership and 

control are separated. With the differentiation of capitalist roles, the composition of the entrepreneurial class 

– if it is a class – changes too.” DAHRENDORF, 1959, p. 44-45. 
105 Ibid., p. 47-49. 
106 “Changes in the composition of conflict groups, of the issues, and patterns of conflict do not imply the 

abolition of conflict or even of the specific conflict between management and labor in industry. Despite the 

effects of the decomposition of capital in class structure, we have no reason to believe that antagonisms and 

clashes of interest have now been banned from industrial enterprises.” Ibid., p. 48.  
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proletariado, segundo DAHRENDORF, se subdivide em uma pluralidade de papéis 

diversos. Seus interesses igualmente são fraturados, muitas vezes entrando em embate 

direto com os outros trabalhadores. Há, também, uma decomposição da força de trabalho 

assalariada.
107

 

Novamente se valendo de uma leitura anômica da teoria marxista, é elaborada uma 

interessante crítica das expectativas revolucionárias. Segundo o autor, a revolução 

comunista necessita de condições de atrito muito elevadas, o que, por sua vez, requer a 

unificação dos conflitos por meio da consciência de classe. Uma classe trabalhadora 

fraturada, oposta a uma burguesia dissolvida, não permite a consolidação de um cenário 

revolucionário.
108

  

Neste ponto em específico, há ressonância da observação de DAHRENDORF na 

literatura marxista.
109

 Não apenas a fragmentação, mas também a plasticidade do capital e 

os rumos que a luta política da esquerda tomou durante o curso do século XX, com 

conquistas que reacenderam a chama de um reformismo – ou mesmo a ingênua esperança 

de superação do capitalismo pelos meios por ele estabelecidos, tema a ser abordado adiante 

– abafaram as ideias revolucionárias. O marxismo de hoje se depara com estas barreiras, 

apontadas pela Sociologia do Conflito, que despontaram das pequenas vitórias 

conquistadas dentro das guerras de posição.
110

 

Dentro das estratificações que surgiram a partir dos trabalhadores assalariados, 

DAHRENDORF aponta duas figuras específicas. Os primeiros são os trabalhadores de 

colarinho branco; os segundos são os burocratas. Ambos seriam proles da classe média que 

surge e se consolida em período posterior aos escritos de MARX. 

Nesta análise, os trabalhadores de colarinho branco comporiam o substrato detentor 

de maior prestígio dentro do proletariado. Por isso, tenderiam a ocupar posições-chave em 

organizações sindicais e, muitas vezes, representar os interesses da classe trabalhadora – a 

despeito de uma significativa distância social entre eles. 

                                                             
107 “the working class of today, far from being a homogeneous group of equally unskilled and impoverished 
people, is in fact a stratum differentiated by numerous subtle and not-so-subtle distinctions. Here, too, history 

has dissolved one position, or role, and substituted for it a plurality of roles that are endowed with diverging 

and often conflicting expectations.” DAHRENDORF, 1959, p. 48. 
108

 Ibid., p. 51. 
109 Novamente, a referência é direcionada ao “novo marxismo” e, mais especificamente, aos pensadores da 

“crítica do valor”. 
110 A terminologia gramsciana aqui empregada diz respeito à incorporação da luta de classes no processo 

político. GRAMSCI, Antonio. O conceito de revolução passiva. In: JINKINS, Ivana; SADER, Emir (Org.). 

As armas da crítica: antologia do pensamento de esquerda. São Paulo: Boitempo, 2012, p. 258-259. 
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O outro filho moderno dessa sociedade industrial seria a classe burocrata. Esta, 

segundo o autor, detém características próximas de uma classe dominante, sem ser, 

necessariamente, integrante da classe dominante. Suas aspirações e interesses, contudo, 

refletem aqueles da burguesia. Aqui estariam inseridas verdadeiras “castas” sociais, como 

membros do Judiciário e agentes políticos.
111

 

Necessário frisar que a concepção de uma estratificação social em conformidade 

com o acesso às posições de autoridade, defendida pela Sociologia do Conflito, é 

determinante nesta análise. Não é por outra razão que os burocratas figuram em patamar 

tão elevado e, portanto, refletiriam os valores conservadores similares aos dos proprietários 

dos meios de produção. 

Com base na identificação destes novos substratos das forças produtivas, aliada à 

ideia de decomposição do capital, DAHRENDORF acredita não mais ser possível utilizar 

o modelo marxista de luta de classes. Para ele, não somente o capitalismo se transformou e 

abandonou suas feições originais, dando origem a uma sociedade industrial pós-capitalista, 

como a própria ideia de antagonismo dialético na esfera produtiva é posta em dúvida: 

 

“Mais do que a decomposição do capital e do proletariado, estes fatores tornam 

altamente improvável que o conceito de classes ainda tenha aplicação nos 

conflitos de grupos da sociedade pós-capitalista. De todo modo, os participantes, 

os motivos e os padrões de conflito se modificarem, e a agradável simplicidade 
da visão de Marx se tornou uma construção sem sentido. Se algum dia existiram 

dois grandes grupos homogêneos e polarizados, com suas respectivas classes 

sociais em posições idênticas, estes certamente deixaram de existir, de forma que 

uma teoria marxista não modificada está fadada ao fracasso ao tentar explicar a 

estrutura e os conflitos das sociedades industriais avançadas.” (tradução 

nossa)
112

 

 

Esta concepção, extremamente problemática, não se sustenta a um olhar crítico 

atento. De fato, como aponta Anthony GIDDENS, a formulação de uma sociedade 

industrial pós-capitalista fundada em uma releitura do conceito de classe social, proposta 

por DAHRENDORF, “[...] não encontrou suficiente eco nem mesmo junto aos que 

perfilham outros aspectos de seu ponto de vista”.
113

 Ao contrário do que pressupõe a 

                                                             
111 DAHRENDORF, 1959, p. 55-56 
112 “Even more than the decomposition of capital and labor, these facts make it highly doubtful whether the 

concept of class is still applicable to the conflict groups of post-capitalist societies. In any case, the 

participants, issues, and patterns of conflict have changed, and the pleasing simplicity of Marx’s view of 

society has become a nonsensical construction. If ever there have been two large, homogeneous, polarized, 

and identically situated social classes, these have certainly ceased to exist today, so that an unmodified 

Marxian theory is bound to fail in explaining the structure and conflicts of advanced industrial societies.” 

Ibid., p. 57. 
113 GIDDENS, Anthony. Sociologia: uma breve porém crítica introdução. Rio de Janeiro: Zahar, 1982, p. 35. 
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Sociologia do Conflito, as mudanças observadas no transcurso do tempo não permitem 

concluir que houve uma superação do capitalismo. Tampouco indicam a insuficiência do 

ainda relevante conceito de classes.   

 

3.4 EM DEFESA DA LUTA DE CLASSES 

 

O argumento de Ralf DAHRENDORF se ampara em dois vértices: a superação do 

capitalismo e a estratificação das classes sociais. Enquanto o primeiro está em plena 

dissonância de uma análise concreta da realidade, o segundo não passa de uma tentativa de 

dissecar e promover um estudo fragmentário de um objeto ainda coeso, a relação capital-

trabalho assalariado. 

O ponto de partida para compreender os limites analíticos da Sociologia do Conflito 

é estabelecer o que é capitalismo. Muito embora o trabalho de DAHRENDORF apresente 

uma multiplicidade de definições do termo e, reunindo os pontos de convergência entre 

elas, desenvolva um conceito próprio, ele o faz de forma superficial.
114

 Descrevem-se as 

características aparentes do capitalismo, mas é ignorada sua estrutura. A essência deste 

modo de produção, analisada a fundo n’O Capital, não se apresenta nas formulações 

sociológicas conflituais. 

Capitalismo não é apenas a propriedade privada dos meios de produção. Sua 

essência reside em sua figura atomizada, a mercadoria.
115

 A sociedade capitalista é, 

portanto, uma sociedade de produtores de mercadorias. E o processo de circulação da 

mercadoria é a forma de efetivação da transformação do dinheiro em capital – demarcando, 

assim, por meio da valorização do valor, a transformação de um simples ato de troca em 

ato de acumulação.
116

 Neste modo de produção, a própria força de trabalho se reveste da 

forma mercantil:  

 

“Para poder extrair valor do consumo de uma mercadoria, nosso possuidor de 

dinheiro teria de ter a sorte de descobrir no mercado, no interior da esfera da 

circulação, uma mercadoria cujo próprio valor de uso possuísse a característica 

peculiar de ser fonte de valor, cujo próprio consumo fosse, portanto, objetivação 

                                                             
114 DAHRENDORF, 1959, p. 38. 
115

 “A riqueza das sociedades onde reina o modo de produção capitalista aparece como uma ‘enorme coleção 

de mercadorias’, e a mercadoria individual como sua forma elementar.” MARX, Karl; ENGLES, Friedrich. 

O capital: livro I. São Paulo: Boitempo,  2013, p. 113. 
116 “A circulação de mercadorias é o ponto de partida do capital. Produção de mercadorias e circulação 

desenvolvida de mercadorias – o comércio – formam os pressupostos históricos a partir dos quais o capital 

emerge.” Ibid., p. 223 
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de trabalho e, por conseguinte, criação de valor. E o possuidor de dinheiro 

encontra no mercado uma tal mercadoria específica: a capacidade de trabalho, ou 

força de trabalho.”
117

 

 

Entretanto, conforme descreve MARX, a transformação da força de trabalho em 

mercadoria pressupõe certas condições. Estas condições se expressam na forma jurídica 

contratual que reveste estas relações mercantis próprias do capitalismo. Ou seja, o 

indivíduo que nada possui para vender além de sua força de trabalho deve ser capaz de 

dispor dela. E o é, a partir de seu reconhecimento enquanto livre proprietário de seus bens 

– inclusive de sua mão de obra – em relação de igualdade jurídica com aquele para quem 

vende sua mercadoria. É estabelecida, na sequência, uma relação contratual que determina 

a venda da força de trabalho por determinado período, sem renunciar seus direitos de 

propriedade sobre ela. Também se faz necessário que esta mercadoria seja posta no 

mercado, o que ocorre quando uma das partes nada mais tem a oferecer do que a si 

mesmo.
118

 

Assim, a sociedade passa por sua cisão inicial, em razão do modo de produção 

capitalista. Há uma clara divisão entre aqueles indivíduos que possuem mercadorias para 

vender – e, portanto, detêm os meios de produção – e aqueles que apenas podem alienar 

sua força de trabalho. Surge, aqui, a divisão de uma sociedade de classes, derivada da 

relação capital-trabalho assalariado. 

Mas não é só. O processo de valorização do valor depende da transformação da 

força de trabalho em mercadoria. Isto porque, seguindo a fórmula geral do capital (D-M-

D’)
119

, é necessário que seja produzido mais valor. E isso, em uma sociedade de detentores 

de mercadorias, não ocorre por via do “lucro”, entendido em sua concepção vulgar de 

sobrepreço. Isto porque, para todo comprador há que existir um devedor, de forma que, 

quem em certo momento lucra com o valor de troca de um produto, em outro momento se 

vê na posição inversa e tem prejuízo justamente em razão desta variação no valor de 

troca.
120

 

É na esfera da produção que se concentra o processo de valorização. E este se dá a 

partir da mais-valia. A remuneração ao trabalhador por sua força de trabalho é sempre 

inferior ao valor por ele adicionado à mercadoria. A quantidade de trabalho objetivada no 

produto não corresponde ao salário, eis que o empregado se vê trabalhando em tempo 

                                                             
117 MARX, 2013, p. 242. 
118 Ibid. p. 243-244. 
119 Ibid., p. 226-231. 
120 Ibid., p. 236-241. 
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excedente ao necessário para justificar sua contraprestação pecuniária.
121

 Esse processo 

mistificado de suposta troca de equivalentes (força de trabalho por salário) anuvia a 

exploração por trás da relação capital-trabalho assalariado: 

 

“Esse ciclo inteiro, a transformação de seu dinheiro em capital, ocorre no interior 

da esfera da circulação e, ao mesmo tempo, fora dela. Ele é mediado pela 

circulação, porque é determinado pela compra da força de trabalho no mercado. 

Mas ocorre fora da circulação, pois esta apenas dá início ao processo de 

valorização, que tem lugar na esfera da produção. E assim está ‘tout pour le 
mieux dans le meilleur des mondes possibles’ [tudo ocorre da melhor maneira no 

melhor dos mundos possíveis]. 

Ao transformar o dinheiro em mercadorias, que servem de matérias para a 

criação de novos produtos ou como fatores do processo de trabalho, ao 

incorporar força viva de trabalho à sua objetividade morta, o capitalista 

transforma o valor – o trabalho passado, objetivado, morto – em capital, em 

valor que se autovaloriza, um monstro vivo que se põe a ‘trabalhar’ como se seu 

corpo estivesse possuído de amor.” (destaque no original)
122

 

 

Neste processo de consumo da força de trabalho, estão sempre presentes duas 

características. A primeira é que o trabalhador se submete ao controle do capitalista, 

porquanto alienou a ele sua capacidade laboral. A segunda é que o produto de seu trabalho 

pertence ao seu empregador, o proprietário dos meios de produção.
123

 

Estão postas, portanto, as características estruturais do capitalismo. Trata-se de um 

modo de produção centrado na circulação de mercadorias, vinculado, portanto, à forma 

mercantil. Na esfera produtiva e, posteriormente, na circulação de mercadorias, é realizado 

um processo de valorização do valor, responsável pela transformação de dinheiro em 

capital. Esta forma social acaba cindindo seus indivíduos, os quais recebem atribuições 

jurídicas de igualdade necessárias ao estabelecimento de relações contratuais entre aqueles 

que são proprietários dos meios de produção – e, portanto, capazes de criar mercadorias 

para serem postas em circulação – e aqueles que nada têm, exceto sua força de trabalho – 

os quais constituem o proletariado. 

Todas essas características permanecem presentes na “sociedade industrial pós-

capitalista” descrita por DAHRENDORF. Ainda se trata de um modo de produção cuja 

forma nuclear é a mercadoria. Ainda ocorre o mesmo processo de valorização do valor 

pela incorporação de trabalho no processo produtivo. Ainda existe um estrato social de 

proprietários dos meios de produção – afinal, o próprio autor identifica que o modo de 

                                                             
121 “Tal como antes, o mais-valor resulta apenas de um excedente quantitativo de trabalho, da duração 

prolongada do mesmo processo de trabalho [...]” MARX, 2013, p. 274.  
122 Ibid., p. 271. 
123 Ibid., p. 262. 



46 
 

produção industrial não é mero passageiro na História e as fábricas e empresas 

continuando sendo majoritariamente privadas – e outro de trabalhadores assalariados.  

O capitalismo, portanto, continua sendo o modo de produção vigente, desde o 

século XIX até o século XXI. Suas transformações não afetaram suas bases estruturais. Isto 

é facilmente compreendido quando analisado por meio da dialética materialista, que a 

Sociologia do Conflito rechaça por ser uma sobreposição da filosofia à sociologia. O 

capital é dinâmico e composto de crises e contradições internas. Não é uma forma estática 

e rígida, mas plástica e dialética, que se conforma de acordo com as novas condições 

materiais com as quais se depara. 

Dessa forma, a primeira crítica de DAHRENDORF se mostra improcedente. Não 

há sociedade industrial pós-capitalista. A sociedade atual segue no modo de produção 

capitalista, conservando suas características. 

O segundo postulado da Sociologia do Conflito, que identifica uma fragmentação 

das classes sociais, tampouco se sustenta. A começar pela análise da decomposição do 

capital. 

O surgimento de sociedades de capital aberto, em que a propriedade é difundida 

entre muitas pessoas, não modifica a questão essencial. Ainda há proprietários dos meios 

de produção. E, ainda, o proprietário da maioria das cotas sociais, é aquele que detém o 

controle sobre a empresa. 

Da mesma forma, a figura dos administradores não efetiva uma separação entre 

propriedade e controle. O gerente é um trabalhador assalariado, imbuído de funções 

gerenciais que lhe são delegadas pelos proprietários. Contudo, continua sendo subordinado 

ao proprietário dos meios de produção, que é capaz de substituir o administrador da 

empresa ou mesmo sobrepor a capacidade diretiva deste. O quadro dos gestores não passa 

de um grupo de trabalhadores assalariados – proletários, portanto –, ainda que seu salário, 

autonomia e posição dentro do processo de produção se diferenciem dos demais 

trabalhadores. Não são, em hipótese alguma, uma “nova classe social”, apenas uma face 

renovada da mesma classe já existente. 

O mesmo pode ser dito dos trabalhadores de colarinho branco, ou qualquer outra 

estratificação do proletariado. A característica central desta classe social continua sendo a 

necessidade de alienação de sua própria mão de obra, seja ela qualificada ou não, bem 

remunerada ou não. Continuam sendo trabalhadores, com a exata mesma relação de 

subordinação aos detentores dos meios de produção. 



47 
 

Não há lógica em decompor a relação capital-trabalho e, ao olhar separadamente 

cada uma de suas partes, declarar que estas não estão mais vinculadas entre si. É evidente 

que houve uma especialização e maior estratificação, tanto da burguesia quanto dos 

trabalhadores. Ambas as classes apresentam suas fraturas internas e interesses divergentes. 

Mas continuam desempenhando o mesmo papel na esfera produtiva. 

Quanto à crítica à divisão social de classes pela constatação do surgimento de uma 

classe burocrática, esta em nada afeta a concepção social marxista. Isto porque, embora 

aqueles que atuem diretamente nas tarefas estatais não sejam capitalistas e nem proletários, 

sua função é determinada pelo modo de produção no qual estão inseridos. Conforme será 

exposto em sequência, a forma política estatal é derivada da forma mercantil e sua função 

precípua é garantir a reprodução do modo de produção vigente. Assim, o estrato de pessoas 

que se ocupam de executar as políticas estatais estão, em última instância, sempre atuando 

de forma a assegurar as condições mínimas de circulação de mercadorias. Magistrados 

decidem em conformidade com um sistema jurídico próprio do direito burguês, que 

converte relações sociais em relações jurídicas entre sujeitos em suposta igualdade de 

condições e liberdade negocial.  Executores das ações estatais se incumbem de concretizar 

as diretivas voltadas a permitir uma contínua valorização do valor. Legisladores positivam 

interesses dominantes sob a forma jurídica, ou cristalizam vitórias e concessões feitas às 

minorias, de forma a dissuadir a constante tensão entre classes. Embora não estejam 

vinculados diretamente à classe dominante, os burocratas identificados por 

DAHRENDORF atuam de forma a consolidar a divisão social capitalista.
124

 

A tentativa de construir um primado da esfera política sobre as relações de 

produção é responsável pelos equívocos da Sociologia do Conflito. Centrar o enfoque nas 

manifestações políticas resulta em uma análise perfunctória e parcial. É encoberta a 

estruturação da sociedade a partir da forma mercantil, confundindo-se os interesses 

políticos variados com substratos sociais específicos. O conflito não é essencialmente 

político, continua sendo econômico.  

Resgatando uma importante lição da obra “O 18 de Brumário de Luís Bonaparte”, 

todo núcleo econômico apresenta uma aparência política imediata.
125

 Há, portanto, uma 

                                                             
124 A análise da atuação da classe burocrática foi incorporada ao pensamento marxista no desenrolar das 

teorias estatais de inspiração materialista-dialética. Enquanto as mais relevantes serão tratadas ao longo do 

presente trabalho, uma sintética explicação de como a burocracia estatal está vinculada ao modo de produção 

pode ser encontrada na crítica de GIDDENS a DAHRENDORF. GIDDENS, 1984, p. 64-73. 
125 “O reinado legítimo foi apenas a expressão política do domínio tradicional dos senhores de terras, assim 

como a Monarquia de Julho havia sido apenas a expressão política do domínio usurpado dos parvenus 

[novos-ricos] burgueses. Portanto, o que mantinha essas facções separadas não foram os seus, assim 
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necessária primazia do econômico sobre o político, que jamais pode ser invertida, 

parafraseando MARX, ou então acabarão “estourando como bolhas de sabão em contato 

com as relações de produção”.
126

 Uma análise que se centra na aparência jamais alcança o 

núcleo.  Este é o erro em que incorre DAHRENDORF, cujos reflexos se estendem por toda 

a teoria do conflito.  

                                                                                                                                                                                         
chamados, princípios, mas as suas condições materiais de existência, dois tipos diferentes de propriedade, foi 

a antiga contraposição de cidade e campo, a rivalidade entre capital e propriedade fundiária. [...] Toda a 

classe os cria e molda a partir do seu fundamento material e a partir das relações sociais correspondentes.” 

MARX, Karl. O 18 de Brumário de Luís Bonaparte. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 60. 
126 Ibid., p. 146. 
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4 LIMITES DA SOCIOLOGIA DO CONFLITO 

 

O ponto central de divergência da Sociologia do Conflito com a teoria crítica, 

conforme apresentado, é a noção de luta de classes. Contudo, seguindo a linha 

desenvolvida até o momento, a rejeição de Ralf DAHRENDORF à ideia de luta de classes 

não se sustenta, porque desenvolvida a partir de uma aproximação lateral – pela via 

política – à ideia de conflito social. 

A relocação do âmbito do conflito para fora da esfera de produção em favor dos 

movimentos por reconhecimento político, por si só, não é desarrazoada. De fato, o 

movimento de luta por direitos civis conferiu novos contornos à dinâmica social do século 

XX. O equívoco reside em supor ter sido superada a tensão de classes, em um mundo que 

conserva o mesmo modo de produção capitalista que deu origem ao conflito diagnosticado 

por Karl MARX. 

Se, por um lado, a teoria do conflito se mostra insuficiente por não adentrar as 

raízes das tensões sociais, por outro ela tampouco se apresenta correta em sua dimensão 

política. Isto porque DAHRENDORF se restringe a uma concepção de que toda e qualquer 

pretensão é possível de ser alcançada pelas vias legalmente disciplinadas dentro do 

fenômeno estatal. 

Essa concepção não reconhece que os limites de qualquer luta política já estão pré-

dispostos pela ordem estabelecida. A emancipação por via do direito é uma estrada curta 

que conduz sempre ao mesmo destino: a reformulação dos contornos do modo de 

produção, sem afetar suas estruturas. 

O reformismo da teoria do conflito se revela característico de uma teoria incapaz de 

se emancipar do papel legitimante exercido pelo mito do contrato social, expresso na já 

mencionada proposta de redução de conflitos de DAHRENDORF. Para o autor, deve-se 

reescrever o contrato social com a finalidade de melhor atender à política da liberdade.
127

 

Assim, o Estado desempenharia um papel essencial no desenvolvimento da sociedade civil, 

abrindo espaço para a integração política de grupos excluídos, assegurando a liberdade dos 

indivíduos e promovendo melhores oportunidades de vida.
128

 Evoca-se, assim, a 

                                                             
127 DAHRENDORF, 2012, p. 26. 
128 “But civil society does not stand in opposition to the state either. It is an obsequious misunderstanding to 

see civic initiatives as battle units against democratic governments. Liberty means that the state leaves wide 

ranges of the lives of people alone, so that these unfold neither for nor against its institutions, until in the end 

they promote life chances alongside public institutions and the market economy.” Ibid., p. 40. 
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indispensabilidade do direito como mecanismo regulador das tensões sociais e da 

intervenção estatal.
129

 

De início, deve-se delinear que o Estado é uma figura historicamente determinada, 

a qual surge somente na modernidade, como manifestação específica da sociedade 

capitalista. Seus contornos são delineados a partir da separação entre domínio econômico e 

político, tornando a classe política dominante aparentemente distinta da burguesia. Isto 

ocorre em razão da substituição do domínio direto – característicos dos modos de produção 

pré-modernos – pelo indireto. Neste, é possível que o domínio econômico e político 

passem a não coincidir em determinadas questões. É apenas no capitalismo que o 

fenômeno estatal, como agente mediador aparentemente alheio ao domínio econômico, 

torna-se necessário: é ele que permite e assegura a reprodução capitalista. Esta constatação, 

elaborada por Evgeni PACHUKANIS, decorre do questionamento sobre o surgimento do 

Estado como superação do domínio direto que o antecedia: 

 

“[...]por que é que o domínio da classe não se mantém naquilo que é, a saber, a 

subordinação de uma parte da população a outra? Por que é que ele reveste a 

forma de um domínio estatal oficial ou, o que significa o mesmo, por que é que o 

aparelho de coação estatal não se impõe como aparelho privado da classe 

dominante, por que é que ele se separa desta última e reveste a forma de um 

aparelho de poder público impessoal, deslocado da sociedade? 

Não podemos nos contentar com a explicação segundo a qual é vantajoso para a 

classe dominante erigir um cenário ideológico e camuflar o seu domínio de 

classe por trás do paravento do Estado. Porque, embora tal explicação seja sem 

dúvida alguma correta, ela não determina a razão para que tal ideologia possa 
nascer e também, por conseguinte, porque razão a classe dominante possa servir-

se dela. [...] Se quisermos esclarecer as raízes de uma determinada ideologia, 

devemos buscar as relações reais que ela exprime. Encontraremos, então, a 

diferença fundamental existente entre a interpretação teológica e a interpretação 

jurídica do conceito de ‘poder de Estado’. No primeiro caso, estamos frente a um 

fetichismo da mais pura espécie; é por isso que nas representações e conceitos 

correspondentes não conseguiremos observar outra coisa senão o desdobramento 

ideológico da realidade, ou seja, destas mesmas relações efetivas de domínio e 

de submissão. A concepção jurídica é, em contrapartida, uma concepção 

unilateral cujas abstrações nada exprimem além de um dos aspectos do sujeito 

realmente existente, ou seja, da sociedade de produção mercantil.”
130

 

 

Assim como o Estado, o fenômeno jurídico também se origina da mesma raiz 

histórica moderna. O direito é apenas uma expressão historicamente determinada de 

regulação social. Não pode ser compreendido para além de seus contornos modernos. 

Conforme esclarece PACHUKANIS, “Apenas a sociedade burguesa capitalista cria todas 

                                                             
129 “The rule of law remains an indispensable condition of liberty.” DAHRENDORF, 2012, p. 88. 
130 PACHUKANIS, Evgeni. Teoria geral do direito e marxismo. São Paulo: Acadêmica, 1988, p. 95. 
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as condições necessárias para que o momento jurídico esteja plenamente determinado nas 

relações sociais.”
131

 

Ao contrário de outros teóricos marxistas, PACHUKANIS abandona a visão 

leninista de Estado como aparelho de dominação de uma classe sobre outra. Seu debate 

com Piotr STUTCHKA, Ministro de Justiça de Vladmir LÊNIN, denota a maior 

profundidade de sua compreensão do fenômeno estatal e jurídico. Para STUTCHKA, o 

direito é um “sistema de relações que corresponde aos interesses das classes dominantes e 

salvaguarda estes interesses através da violência organizada”
132

, refletindo a famosa visão 

de LÊNIN de que é a capacidade de imposição normativa, expressa na figura do Estado, 

que define os contornos do “direito burguês”: 

 

“O direito burguês, no que concerne à repartição, pressupõe, evidentemente, um 

Estado burguês, pois o direito não é nada sem um aparelho capaz de impor a 

observação de suas normas.”
133

 

 

Para PACHUKANIS, o fenômeno jurídico não se resume nesta relação de 

autoridade e domínio burguês. Mais do que isso, tanto a forma jurídica quanto a forma 

estatal são ambas derivadas da forma mercantil. Enquanto o direito legitima formalmente a 

existência do Estado, o Estado assegura a validade do direito.
134

 Os dois, contudo, são 

tributários – ou melhor, reflexos – da forma mercantil, átomo do modo de produção 

capitalista.
135

 

 A relação entre a forma jurídica e a forma política é de imbricação e sobreposição 

mútua. Uma não precede à outra. Ambas são igualmente derivadas da forma mercantil. E, 

entre si, atuam em uma relação de conformação, conforme explica Alysson MASCARO, a 

partir do derivacionismo que se baseia em PACHUKANIS: 

 

“Não é errado encontrar um vínculo próximo entre forma política e forma 

jurídica, porque, de fato, no processo histórico contemporâneo, o direito é 

talhado por normas estatais e o próprio Estado é forjado por institutos jurídicos. 

Ocorre que o vínculo entre forma jurídica e forma política é de conformação, 

realizando entre si uma espécie de derivação de segundo grau, a partir de um 
fundo primeiro e necessário que é derivado diretamente da forma-mercadoria. É 

o aparato estatal já necessariamente existente e as formas jurídicas já anunciadas 

                                                             
131 PACHUKANIS, 1988,  p. 24. 
132 Ibid.,  p. 46. 
133 LÊNIN, Vladmir Iltich. O Estado e a Revolução. Campinas: Navegando, 2011, p. 149.  
134 Ibid., p. 99-103. 
135 PACHUKANIS, op. cit., p. 68-69. 
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socialmente e que se encontram para então estabelecer um complexo fenômeno 

político-jurídico.”
136

 

 

Dessa forma, tanto o direito quanto o Estado estão impossibilitados de se 

desvincularem do processo de reprodução capitalista. Simultaneamente, ambos atuam de 

forma a assegurar condições mínimas de reprodução do capital, dando continuidade ao 

processo de valorização do valor.
137

 E isto implica, também, o exercício da mediação de 

conflitos que despontam no tecido social.   

Portanto, os mecanismos jurídicos dispostos para o alívio da eterna tensão da luta 

de classes jamais encontram soluções que afetem as raízes do problema. Ao contrário, 

permitem a eterna reprodução capitalista que engendra a base de todo conflito social. 

Qualquer luta travada nos limites do fenômeno jurídico está fadada a alcançar um resultado 

delineado pelos contornos da forma mercantil.  

Os movimentos de direitos civis, que são apontados por DAHRENDORF como a 

nova face do conflito social no século XX em diante, trabalham com possibilidades 

predeterminadas. O movimento sufragista, o movimento negro, o movimento LGBT e os 

movimentos sindicais travam embates por reconhecimento e inserção na dinâmica 

capitalista refletida nas relações jurídicas. Trata-se, em termos pachukanianos, de um 

reconhecimento de determinado estrato social na condição de sujeito de direitos, capaz de 

integrar as relações jurídicas contratuais, recebendo também a mesma condição de 

igualdade jurídica que permite a continuidade e reprodução das relações sociais 

existentes.
138

 

Isto não diminui, contudo, os avanços e concessões alcançados pelos movimentos 

sociais. A modificação dos contornos do capitalismo se deve, justamente, aos conflitos 

travados na esfera política. Entretanto, não se pode ignorar que, a despeito dos esforços 

empreendidos pela teoria do conflito, a luta de classes é uma realidade presente e 

determinante dos conflitos que despontam na sociedade. O problema, portanto, reside na 

esfera de produção – a qual não consegue ser afetada quando as demandas são desviadas 

para a esfera política: 

                                                             
136 MASCARO, Alysson Leandro. Estado e forma política. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 41. 
137 “O Estado é um derivado necessário da própria reprodução capitalista: essas relações ensejam sua 

constituição ou sua formação. Sendo estranho a cada burguês e a cada trabalhador explorado, 

individualmente tomados, é, ao mesmo tempo, elemento necessário de sua constituição e da reprodução de 

suas relações sociais.”  Ibid., p. 19. 
138 “Está perfeitamente claro que a lógica dos conceitos jurídicos corresponde à lógica das relações sociais de 

uma sociedade de produção mercantil. [...] Nós constatamos assim que a relação jurídica é diretamente 

gerada pelas relações materiais de produção existentes entre os homens onde quer que se encontre uma 

camada primária da superestrutura jurídica.” PACHUKANIS, 1988, p. 56-57. 
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“Dada a primazia das relações de produção, o Estado, nesse contexto, corrobora 

por alimentar a dinâmica de valorização do valor, como também, a seu modo, as 
interações sociais dos capitalistas e dos trabalhadores, tudo isso num processo 

contraditório. As classes burguesas, cujas frações são variadas, podem até 

mesmo contrastar em interesses imediatos. As lutas dos trabalhadores, 

engolfadas pela lógica da mercadoria, ao pleitearem aumentos salariais, 

chancelam a própria reprodução do capitalismo. O Estado, majorando impostos 

ou mesmo ao conceder aumento de direitos sociais, mantém a lógica do valor. Se 

os dirigentes do Estado têm ou não tal ação como política deliberada de 

sustentação de um sistema, não é isso, no entanto, que mantém exclusivamente o 

capitalismo em funcionamento. É um processo global e estruturado que alimenta 

sua própria reprodução. Claro está que, dentro dessa dinâmica, o papel da 

política, das classes burguesas e das classes trabalhadoras é bastante relevante, 
na medida das possibilidades de legitimação, consolidação, resistência ou 

confronto em face da própria reprodução do capital. Por isso, a compreensão da 

luta de classes é também fundamental para dar conta das diversas relações 

havidas no seio das sociedades capitalistas. A luta de classes revela a situação 

específica da política e da economia dentro da estrutura do capitalismo. Mas, 

para além da luta de classes, as formas sociais do capitalismo, lastreadas no valor 

e na mercadoria, revelam a natureza da forma política estatal. Na forma reside o 

núcleo da existência do Estado no capitalismo.”
139

 

 

4.1 CONFLITO E FORMA POLÍTICA ESTATAL 

 

Conforme exposto, o fenômeno estatal é uma forma política própria do 

capitalismo.
140

 Essa noção, que escapa à sociologia do conflito, indicia o limite explicativo 

dessa teoria, que supõe a existência do Estado como uma constante a-histórica, perene em 

todas as organizações sociais. Seguindo nesse raciocínio, os escritos de DAHRENDORF 

recaem em um grande equívoco ao reduzir toda a concepção de sociedade à vida regulada 

pela normatização estatal.  

Trata-se de uma compreensão comum no pensamento político moderno. Toda a 

análise do fenômeno político se restringe à noção de uma legitimidade racional do 

poder.
141

 Por essa razão, nem mesmo ao criticar a teoria do contrato social – que não passa 

de uma metáfora apologética da ordem posta – o pensamento liberal consegue se 

desvincular dela. Ao perquirir os fundamentos da existência do Estado, ou questionar suas 

bases, as teorias do conflito recorrem ao contrato social. 

Por isso, mesmo a Criminologia do Conflito não atinge a dimensão de uma teoria 

de longo alcance. Ao contrário do que supunha Alessandro BARATTA, não foi com a 

incorporação da noção de conflito que se fundou o início da macrocriminologia.
142

 Esta 

                                                             
139 MASCARO, 2013, p. 20. 
140 Ibid., p. 18. 
141 Ibid., p. 9. 
142 BARATTA, 2011, p. 117-119. 
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surge somente com a Criminologia Crítica. Isto porque as teorias do conflito são teorias de 

médio alcance. Conforme explica Alysson Leandro MASCARO: 

 

“Nos termos das ciências sociais e da ciência política, erigem-se então o 

esquadrinhamento e a quantificação do já dado. Nessa chegada ao chão da 

explicação analítica sem horizonte histórico e social, o Estado deve ser 

presumido como entidade perene, sem tomá-lo como resultante de um devir 

histórico nem considerá-lo enredado em estruturas sociais específicas, dinâmicas 

e contraditórias. 

Tal visão conservadora, relativamente atualizada, anima até hoje a maioria das 
explicações sobre o Estado e a política. Boa parte das ciências sociais trata o 

objeto da política e do Estado identificando-o ao juspositivismo ou com base em 

ferramentas teóricas analíticas e conservadoras, que restringem os fenômenos 

apreendidos às suas manifestações imediatamente quantificáveis, mensuráveis ou 

reiteráveis. Entretanto, essas manifestações podem revelar padrões de 

reprodução medianos que, em certos intervalos históricos e sob determinadas 

condições sociais, perduram como relativamente estáveis. Mas tais padrões 

médios não dão conta de avançar no entendimento causal, estrutural, relacional e 

histórico dos fenômenos da política e do Estado, nem de seus problemas, 

contradições e crises.”
143

 

 

De fato, a teoria sociológica proposta por DAHRENDORF é incapaz de adentrar as 

dinâmicas estruturais das relações sociais. Em seu cerne, confunde-se a aparência dos 

fenômenos identificados com sua essência. Os contornos autodeclarados do Estado são 

tomados como seus limites e características, redundando em uma visão invariavelmente 

fragmentária, que é capaz de compreender tão somente alguns aspectos da totalidade.  

Nessa análise, os mecanismos de constituição de subjetividades, reprodução capitalista e 

manutenção das condições do status quo social são ignorados.
144

 

Em síntese, a visão de DAHRENDORF reduz toda dimensão dos conflitos sociais à 

esfera política. Ao mesmo tempo, não se preocupa em compreender as estruturas e a 

dinâmica própria do fenômeno político estatal, razão pela qual tem de se amparar em 

formulações metafóricas, como a ideia de contrato social – as quais critica, mas é incapaz 

de se desvencilhar. 

A Sociologia do Conflito representa um ousado salto no escuro. Ao rejeitar as 

teorias de sua época, desferindo certeiras observações quanto ao idealismo e 

conservadorismo nela inerente, busca avançar em direção ao desconhecido campo da 

conflituosidade social. Entretanto, por não analisar a contradição inerente ao modo de 

                                                             
143 MASCARO, 2013, p. 10. 
144

 “O Estado é um derivado necessário da própria reprodução capitalista; essas relações ensejam sua 

constituição ou sua formação. Sendo estranho a cada burguês e a cada trabalhador explorado, 

individualmente tomados, é, ao mesmo tempo, elemento necessário de sua constituição e da reprodução de 

suas relações sociais. O caráter terceiro do Estado em face da própria dinâmica da relação entre capital e 

trabalho revela a sua natureza também afirmativa. Não é apenas um aparato de repressão, mas sim de 

constituição social.” Ibid., p. 19. 
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produção capitalista e sua importância na constituição das relações sociais, o próprio 

conflito acaba por ser mistificado de forma a pouco se distanciar do idealismo 

conservador.
145

 

O salto das teorias do conflito aterrissou no já conhecido território do pensamento 

liberal. Mas sua incorporação do pensamento criminológico permitiu o desenvolvimento 

de uma nova e irreversível vertente macrocriminológica: a Criminologia Crítica, que ao 

incorporar o pensamento marxista na análise do desvio e dos mecanismos de 

criminalização permitiu fosse levantado o véu da repressão estatal, revelando sua face 

oculta de exclusão e controle dos indesejados à reprodução capitalista, atuando como 

instrumento necessário à manutenção das condições mínimas de circulação de 

mercadorias. O conflito, que deve ser compreendido como derivado da forma mercadoria 

e, portanto, intrínseco ao modo de produção capitalista, é elemento central na atuação 

repressiva do Estado. O Direito Penal, a pena de privação de liberdade e a política criminal 

resumida em dimensão penal são fenômenos capitalistas, movidos pela mesma lógica de 

acumulação da qual derivam todas as relações sociais. 

 

 

  

                                                             
145

 “As crises do capitalismo não são excepcionais a esse modo de produção, mas sim suas características 

estruturais. Num regime de exploração constituído de múltiplos agentes na produção e na troca, enraizado em 

desigualdades reais e em lutas de classes e grupos, permeado por formas sociais e instituições necessárias e 

relativamente estranhas ao interesse imediato dos próprios agentes, as contradição são múltiplas, tanto no 

plano econômico quanto no plano político. O Estado tem papel fundamental na constituição das crises, na 

medida em que é forma necessária desse modelo de reprodução social.” MASCARO, 2013, p. 125. 
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5 O DESVIO SOB A PERSPECTIVA DO CONFLITO 

 

Ralf DAHRENDORF representa o pensamento fundante dos teóricos do conflito, 

estabelecendo, na Sociologia, as premissas iniciais para o desenvolvimento de uma nova 

escola criminológica. Sua influência pode ser observada em todos os autores que integram 

esta linha de pensamento. Contudo, as teorias criminológicas conflituais apenas 

incorporam a Sociologia do Conflito como ponto de partida para a análise do desvio. Dessa 

forma, encontram-se inseridas na diacronia do pensamento criminológico como uma 

tentativa de promover a extensão macrocriminológica da etiologia social. Isto é, explicar a 

questão criminal com amparo nas teorias criminológicas preexistentes, porém sob a ótica 

de uma sociedade lastreada em conflitos e dominação. 

A influência sempre presente, porém limitada, não quer dizer que DAHRENDORF, 

em sua obra, não tenha se ocupado de traçar explicações causais para a questão criminal. 

De forma tímida, o autor teceu pequenas considerações sobre o impacto dos conflitos no 

comportamento pessoal e, mais importante, nas respostas estatais ao desvio. 

Por essa razão, o estudo das bases epistemológicas da Criminologia do Conflito não 

pode ignorar o que o primeiro conflitualista desenvolveu sobre o tema. Contudo, tampouco 

se pode cair no erro de superestimar a contribuição de DAHRENDORF para aqueles que 

incorporaram sua ideia no campo criminológico. Suas contribuições mais se aproximam de 

uma compreensão vulgar da questão do desvio do que uma análise criminológica 

propriamente dita – e, por consequência, seus próprios seguidores filtraram e 

desconsideraram esta parte de sua obra ao repensarem a questão criminal do ponto de vista 

do conflito. 

 

5.1 A VISÃO DE DAHRENDORF SOBRE A QUESTÃO CRIMINAL 

 

Ao final de sua obra The Modern Social Conflict, DAHRENDORF estende a 

análise dos conflitos sociais na atualidade sobre o campo da criminalidade, traçando 

considerações próprias.
146

 Ao se deparar com o aparente aumento das taxas de 

criminalidade violenta ocorridos entre as décadas de 1950 e 1980, o autor identifica uma 

incapacidade estatal de lidar com essa espécie de conflitos, cujo ápice redunda em 

circunscrições geográficas nas quais as autoridades estatais não são capazes de ingressar; 

                                                             
146 DARHRENDORF, 2012, p. 157-159. 
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verdadeiras áreas de inexistência de Estado.
147

 Nelas, a ausência de autoridades públicas 

implicaria, portanto, zonas de impunidade e domínio paraestatal.  Este fenômeno é 

associado à a concepção durkheimiana de anomia social, embora a interpretação de 

DAHRENDORF esteja significativamente distante de qualquer teoria criminológica da 

anomia.  

Sem resgatar a análise de Robert King MERTON – em realidade, sem amparo em 

qualquer teoria criminológica –, DAHRENDORF identifica como anômica a impunidade 

proveniente da ausência do Estado. Segundo o autor, as classes mais marginalizadas 

tendem a viver em locais de inexistência de Estado, agravando a sensação de não 

pertencimento à sociedade. Isto implicaria a mitigação das amarras sociais que coagem os 

cidadãos a respeitarem as normas. E, de forma a asseverar a situação anômica, a ausência 

dos meios formais de controle ensejaria uma impunidade estrutural – eis que o Estado não 

se encontra presente para regular os conflitos.
148

 

 Por fim, DAHRENDORF recai em um senso comum criminológico clamando por 

lei e ordem.  Sua obra mais próxima do campo das ciências criminais, cujo título – “Law 

and order”
149

 – expressa de forma precisa seu conteúdo, apresenta uma abordagem 

bastante simplista da questão criminal. Antecipando as críticas vindouras, o autor justifica 

sua negação em utilizar os saberes criminológicos pela afirmação de que os fatos 

analisados são evidentes e uma abordagem simplificada seria suficiente para alcançar a 

“raiz do problema”.
150

 E a raiz, segundo DAHRENDORF, é a erosão da lei e da ordem, 

dando lugar a uma suposta escalada de criminalidade nunca antes vista. A fonte do 

                                                             
147

 No-go areas. Demarcações geográficas de cidades, normalmente circunscritas em regiões marginalizadas, 
em que o Estado se mostra incapaz de adentrar e fazer valer as normas vigentes naquelas sociedade. Este 

fenômeno não é de forma alguma desconhecido na realidade nacional, em que regiões de favelas em centros 

urbanos apenas conhecem a face militar e repressiva do Estado, que invade e ocupa essas zonas 

desamparadas da prestação dos mais básicos serviços públicos. David MATZA apresenta uma teoria sobre 

como a inexistência de instâncias oficias de controle afetam a incidência de práticas delitivas, denominada 

“drift theory”.Vide: MATZA, David. Delinquency and Drift. Nova York: Wiley, 1964 
148 “Anomy from this point of view describes a state of affairs in which breaches of norms go unpunished. In 

part, this is an underclass phenomenon. […] In large part, anomy describes a much more general condition. It 

includes child abuse and rape during marriage as well as tax evasion and other forms of economic crime. 

People  have no stake in society and therefore do not feel bound by its rules. But this is only one side of the 

picture. The other is that society-s confidence in its rules has declines; rules are not enforced.” 
DARHRENDORF, 2012, p. 158.  
149 DAHRENDORF, Ralf. Law and order. Londres: Stevens & Sons, 1985. 
150 “What then do we mean when we speak of an erosion of law and order today? Is there in fact such a 

process at all? And if there is, does it have to lead all the way to Anomia? Could it not be a temporary 

aberration, or at any rate a reversible trend? These are big questions. They demand clear answers, and we 

shall try to giver them. However, as we embark on this venture. I must ask the indulgence of those who are 

experts in the vast literature on deviance, delinquency and their causes. The following argument will be quite 

elementary, and it is based on equally elementary facts. My only justification is that sometimes simplicity 

allows one to cut trhough a tangle of complications and get to the heart of the matter.” Ibid., p. 6.  
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problema, segundo o autor, não seria a criminalidade em si, mas o fato de que a sociedade 

contemporânea à sua análise teria alcançado seus limites na aceitação de comportamentos 

desviantes. Não seria possível continuar vivendo no que o sociólogo conceberia como um 

cenário anômico de impunidade e suavização das penas.
151

 O ponto chave de sua análise é 

o estabelecimento de correlação entre a suposta redução na severidade do tratamento penal 

– o que não aconteceu, especialmente na década de 1980, em que foi redigida a obra.
152

 O 

desapego de DAHRENDORF para com a literatura criminológica existente e para com a 

realidade do Sistema de Justiça Criminal objeto de suas críticas foi responsável pelas 

severas respostas à suas publicações. Sérgio ADORNO identifica, no pensamento 

conservador de lei e ordem, um “nonsense histórico”
153

 e uma série de incongruências nos 

fundamentos de seu pensamento: 

 

“Por isso, ao questionar o conservadorismo que subjaz à leitura de Dahrendorf 

quanto ao cerne dos problemas contemporâneos, busquei questionar-lhe os fatos. 

Não apenas censurei-lhe sua leitura conservadora da história, como meus 

argumentos podem ser resumidos em quatro proposições: primeiro, a constatação 

de um aumento na criminalidade, nos últimos trinta anos, é matéria 

controvertida; segundo, não há, per si uma relação de causalidade entre o 

movimento da criminalidade e o movimento das punições; terceiro, não se 

constata uma tendência para a suavização dos sistemas de sanções, como 

pretende Dahrendorf; quarto, na mesma direção, não se sustenta o argumento de 

que os jovens venham sendo beneficiados com uma legislação punitiva branda, a 
despeito do crescimento da delinquência juvenil.”154 

 

As contradições na base argumentativa de DAHRENDORF se revelam 

especialmente perniciosas ao constatar que sua intepretação sombria do panorama 

criminoso da sociedade é um verdadeiro projeto governamental, nos termos de 

GARLAND.
155

 Não se trata de uma análise minuciosa sobre o aumento tendencial nas 

taxas de criminalidade e tampouco de uma constatação das transformações ocorridas nas 

                                                             
151 DAHRENDORF, 1985, p. 72-80. 
152 Sobre a inexistência de um abrandamento das punições, descreve David GARLAND acerca da transição 

de uma tentativa de estabelecer um previdenciarismo penal, que acabou por abrir espaço para a retomada da 

sempre presente política de lei e ordem. A propósito, análise de DAHRENDORF, bem como suas propostas 

de política criminal, enquadram-se dentro da “retórica da reação” identificada por GARLAND como 

contramovimento às políticas inclusivas no trato da criminalidade. GARLAND, David. A cultura do 

controle: crime e ordem social na sociedade contemporânea. Rio de Janeiro: Revan, 2008, p. 166-170. 
153 ADORNO, Sérgio. Conflitualidade e violência: reflexões sobre a anomia na contemporaneidade. Tempo 

Social, São Paulo, volume 10, p. 19-47, maio de 1998, p. 27.  
154 Ibid., p. 32. 
155

 Projeto governamental, em oposição ao projeto lombrosiano, é o estudo criminológico voltado à 

justificação de uma política criminal que lhe precede. Ou seja, um reforço teórico que confirme a prática 

pretendida e, por esta razão, enviesado em seu início e com pouca capacidade explicativa.Sobre: GARLAND, 

David. Of crime and criminals: the development of criminology in Britain. In: MAGUIRE, Mike; 

MORGAN, Rod; REINER, Robert. The Oxford Handbook of Criminology. 2. ed. Oxford (Inglaterra): 

Clarendon Press, 1997, p.11-56. 
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punições administradas. Ao contrário, é uma formulação teórica voltada à justificação 

racional de uma vontade punitiva que subverte os fatos que observa. A conclusão de 

DAHRENDORF, que pode ser antecipada desde o título da obra, está condensada na 

propositura de medidas político-criminais visando o resgate saudosista de uma sociedade 

ordeira inexistente. Em síntese, o autor pretende solucionar o problema que constata pela 

expansão da criminalização, convertendo mais ações em crimes, condicionando as 

oportunidades dos jovens – que, reconhece ele, devem ser ampliadas – ao estrito 

cumprimento das normas legais e das autoridades constituídas e, por fim, aumentar a 

capacidade interventiva das instâncias de controle formal sobre os problemas sociais, a 

partir de uma maior aproximação da polícia e das comunidades, bem como de uma maior 

valorização das instituições repressivas.
156

  Essas propostas, bastante próximas às 

formulações do realismo de direita de James Q. WILSON, não foram abarcadas – e sequer 

mencionadas – pelos criminólogos conflitualistas. 

Em última análise, a obra de DAHRENDORF apresenta um tom escatológico, 

alertando para o possível fim da vida em sociedade, a ser tributado ao enfraquecimento das 

instituições punitivas. Segundo o prognóstico do autor, a intensificação de condutas 

desviantes e subsequente impunidade colocaria em risco o próprio contrato social. A 

anomia, acaso acabe por se disseminar de forma exacerbada, implicaria a possibilidade de 

subgrupos assumirem o poder de forma paralela ao Estado. E, aqui, reside o ponto em que 

DAHRENDORF revela de forma mais cristalina seu conservadorismo: a intensificação dos 

conflitos sem uma resposta dura estatal implicaria um reavivamento do mais intenso 

conflito social, a luta de classes, dando espaço para o estabelecimento de uma nova ordem, 

tirânica, dirigida possivelmente pelo proletariado.
157

  

Não se torna difícil compreender que o tom profético do diagnóstico de 

DAHRENDORF foi ignorado por completo dentro da Criminologia. Os criminólogos do 

conflito, muitos bastante progressistas, em nenhum momento recaem na ideologia da 

defesa social, identificando na aplicação rígida da lei a saída universal para os problemas 

sociais. E, tampouco, projetam sobre as medidas de lei e ordem a necessária salvação da 

estrutura social vigente contra uma ameaça revolucionária constante. Ao contrário, 

expoentes desta corrente, como Richard QUINNEY, advogam a necessidade de superação 

                                                             
156 DAHRENDORF, 1985, p. 149-161. 
157 Id., 2012, p. 158-189; 
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da ordem econômica capitalista como saída única em direção a uma sociedade mais 

igualitária e, portanto, menos conflituosa.
158

 

 

5.2 SURGIMENTO E DELIMITAÇÃO DA CRIMINOLOGIA DO CONFLITO 

 

A Sociologia do Conflito representou o passo necessário, mas não suficiente, para o 

desenvolvimento de uma Criminologia do Conflito. Para que os criminólogos pudessem 

seguir o conselho de DAHRENDORF e, enfim, “sair da utopia”
159

, foi necessário a 

reinterpretação de um extenso material preexistente, relocando a visão do paradigma do 

consenso para o do conflito.  

Antes de traçar a genealogia dessa escola criminológica, é necessário delimitar com 

precisão o que se compreende por Criminologia do Conflito. Conforme já mencionado, o 

objeto desta dissertação não coincide com a divisão do pensamento criminológico entre 

“teorias do consenso” e “teorias do conflito”. Além de sua amplitude exacerbada, incluindo 

todo e qualquer pensador que discorde da visão de uma sociedade harmônica como teórico 

do conflito, a Criminologia do Conflito, enquanto Escola compreende apenas aqueles 

pensadores que apoiam sua análise do desvio na Sociologia do Conflito e partilham de 

outros paradigmas criminológicos já assentados à época em que foi publicado o 

provocativo artigo de DAHRENDORF.
160

 

O recorte epistemológico a ser feito pretende delimitar esta Escola a, 

fundamentalmente, quatro autores centrais: George Bryar VOLD, Austin TURK, Richard 

QUINNEY e Donald BLACK. Não se ignora a existência de seguidores desta linha de 

pensamento, que também integram a mesma Escola, como Jeffrey B. SNIPES e Thomas J. 

BERNARD, responsáveis por atualizar a obra de VOLD e desenvolver sua teoria 

conflitual. Contudo, são os quatro precursores conflitualistas que delinearam os traços 

fundamentais da Criminologia do Conflito. 

Todos – VOLD, TURK, QUINNEY e BLACK – partem de um mesmo paradigma 

central, a Sociologia do Conflito. E, também, caminham em direção a um aparente objetivo 

comum: a construção de um pensamento macrocriminológico, capaz de compreender a 

questão criminal sem cair na utopia antes presente nas ciências sociais. BLACK, porém, 

                                                             
158 Em sua fase posterior, em clara transição da Criminologia do Conflito para a Criminologia Crítica, 

QUINNEY advoga a transição ao socialismo como única saída possível à criminalidade própria do modo de 

produção capitalista. QUINNEY, Richard. Classe, Estado e Crime. Curitiba: Íthala, 2016.  
159 DAHRENDORF, 1985, p. 28-32. 
160 Ibid. 
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distancia-se dos demais, desenvolvendo uma teoria que lhe é própria e que pouco 

compartilha com o restante da escola a que integra. Por essa razão, sua contribuição teórica 

será analisada em um capítulo apartado. 

Dentro da presente delimitação, autores que partem de um paradigma marxista, 

como Willem BONGER ou os adeptos da Criminologia Crítica, não serão considerados 

teóricos do conflito. Não que seja incorreto afirmar que estes igualmente rejeitam a utopia 

da sociedade consensual, como estabelece Sérgio Salomão SHECAIRA
161

. De fato, estes 

pensadores partem de um paradigma do conflito. Contudo, as bases marxistas de análise 

diferem muito da inspiração liberal-progressista da Sociologia do Conflito. O materialismo 

dialético não se confunde, em seus métodos e conclusões, com o idealismo presente no 

pensamento de DAHRENDORF e incorporado e reproduzido pelos criminólogos do 

conflito.
162

 

Tampouco é cabível a inserção, dentro da Criminologia do Conflito, dos teóricos 

adeptos do labeling approach, cujas análises partem do paradigma da reação social. 

Conquanto alguns trabalhos sobre a Criminologia do Conflito tratem de forma indistinta 

essas duas Escolas,
163

 as diferenças entre elas são substanciais. Ainda, o paradigma da 

reação social integra um dos pressupostos necessários ao desenvolvimento de uma 

Criminologia do Conflito, de forma que esta parte daquela, mas ambas não se confundem. 

Como explica BARATTA, o impacto do labelling approach nas teorias criminológicas foi 

irreversível, de forma que é impossível abordar a questão criminal desconsiderando os 

processos de criminalização.
164

 A Criminologia do Conflito parte da reação social, mas sua 

análise não se esgota nos fenômenos que integram os processos de criminalização, 

apresentando uma autodeclarada pretensão macrocriminológica de estudo das relações 

políticas que esculpiriam a estrutura social de distribuição de poder: 

 

“Existe, sob este ponto de vista, uma linha que reconduz a teoria do labeling às 

teorias da criminalidade que se desenvolvem no âmbito da sociologia do 

conflito, às quais é dedicado o próximo capítulo, apesar da diversa acentuação do 

momento político e das relações de antagonismo e de hegemonia, e que é termo  

de chegada na teoria do labeling, mas, como veremos, ponto de partida teórico 

para a sociologia do conflito.”165 

 

                                                             
161 SHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia. 6 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 129-131.  
162

 Aqui, há que se distinguir a adoção de um método materialista dialético com a adoção de posicionamentos 

marxista. QUINNEY é, como demonstrado adiante, o exemplo ilustrativo de um teórico socialista, mas ainda 

assim apegado às premissas idealistas da Sociologia do Conflito. 
163 PREUSSLER, Gustavo de Souza. Criminologias do conflito. Curitiba: Íthala, 2015. 
164  BARATTA, 2011, p. 111-114. 
165 Ibid., p. 166. 
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Há, porém, um difundido uso de uma acepção diversa do termo “Criminologia do 

Conflito”. Gustavo de Souza PREUSSLER, responsável pela tradução de obras dos 

criminólogos conflitualistas
166

e autor de um dos poucos trabalhos nacionais dedicados 

exclusivamente a esta Escola,
167

 compreende como “Criminologias do Conflito” duas 

linhas de pensamento distintas: a Criminologia da Reação Social e a Criminologia Crítica – 

além de inserir como desdobramentos do conflito qualquer movimento teórico com bases 

críticas. Nessa concepção ampliada, o autor não identifica um conjunto de pensadores 

conflituais próprios:
168

 

 

“Já as teorias do conflito tentam deslegitimar o discurso meramente 
interpretativo da questão criminal e ir para a raiz do problema: a desigualdade 

social. Além disso, há também a argumentação de que as agências são criadas 

para o sujeito criminoso, mas na verdade são as agências de controle que 

criam os criminalizados. As principais abordagens são as teorias do labelling 

approach e a criminologia crítica. Também na atualidade, emergem outros 

movimentos criminológicos paralelos ao discurso oficial, tais como a 

criminologia midiática, a cautelar, a feminista (variação da criminologia 

crítica) e a queer.” 

 

Seguindo em sua linha de pensamento, PREUSSLER traça quatro traços que 

definem as teorias do conflito. O primeiro é a concepção de toda sociedade como uma 

pluralidade de grupos sociais. O segundo é a percepção de que o conceito de “injusto” e 

“mal” é subjetivo, sendo construído por grupos de interesses que estão em permanente 

conflito. O terceiro traço é a percepção de uma estrutura social que distribui de forma 

desigual o “poder político”. Por fim, o último é o interesse daqueles que detêm posições de 

poder em manter o status quo, utilizando de meios legais para sua conservação.
169

 

Esta conceituação, porém, conflita com a perspectiva de Alessandro BARATTA. 

Conforme explica este autor, existem teorias conflituais da criminalidade que não estão 

inseridas dentro do labeling approach e tampouco integram a Criminologia Crítica. Sua 

característica central é a utilização do “[...] elemento do conflito como princípio 

explicativo fundamental dos processos de criminalização, entendidos como processos de 

definição e de atribuição do status de criminoso.”
170

 Além deste elemento central, as 

teorias conflituais abordam o fenômeno criminal partindo de três pressupostos: a 

precedência do processo de criminalização sobre o fenômeno criminoso; os interesses de 

                                                             
166 Tradutor da obra de Richard QUINNEY, “Classe, Estado e Crime”. 
167 PREUSSLER, 2015. 
168 Ibid., p. 11-12. 
169 Ibid. p. 14-15. 
170 BARATTA, 2011, p. 119. 
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grupos sociais em conflito e sua interferência nos processos de criminalização; e o caráter 

político do fenômeno criminal.
171

 

A diferença vislumbrada entre as acepções do termo conflito não se esgota nestas 

duas vertentes. De fato, além da concepção ampliada de teorias do conflito – apresentada 

por PREUSSLER – e a concepção da Criminologia do Conflito enquanto Escola própria de 

pensamento – apresentada por BARATTA –, há ainda outras compreensões do que seriam 

as teorias conflituais da criminalidade. 

Austin TURK, um dos quatro pensadores conflituais fundantes, preocupou-se com 

o uso indiscriminado da categoria de teorias do conflito. Em um artigo destinado a 

apresentar os pontos centrais de sua teoria do conflito, foram delineadas quatro possíveis 

linhas teóricas que partem da perspectiva conflitual.
172

 

A primeira é uma teoria etiológica individual da criminalidade. Há autores que 

identificam um conflito interno nos delinquentes, do qual pode resultar o comportamento 

desviante. Isso decorreria da dificuldade de resolução de tensões entre o desviante e seus 

pares, ou da incapacidade do agente de cumprir com papéis sociais. Embora exista uma 

firme inspiração sociológica, ainda assim trata-se de uma etiologia individual, eis que o 

foco da análise recai nos processos psicológicos do indivíduo e não nas dinâmicas sociais 

em que este se insere.
173

 

A segunda linha é própria das teorias de subculturas delinquentes. Nesta 

perspectiva, o comportamento desviante seria a expressão da participação em uma 

subcultura criminogênica, em conflito com uma cultura dominante. Assim, o desvio 

aparece como produto da adesão a um grupo social de valores divergentes, sendo o 

indivíduo obrigado a agir dentro das oportunidades que lhe são oferecidas.
174

 

Também há, segundo TURK, uma influência do paradigma do conflito nas teorias 

de socialização deficiente. Isto seria um segundo momento das teorias de subculturas, no 

qual se identifica um processo de socialização paralelo aos valores oficiais, dentro do qual 

se observa um “conflito cultural”. Thorsten SELLIN, autor cuja importância é fundamental 

à Criminologia do Conflito, seria o grande representante dessa vertente, distanciando-se de 

                                                             
171 BARATTA, 2011, p. 127-128. 
172 TURK, Austin T. Conflict and criminality. In: American Sociological Review, vol. 31, n. 3. Chicago 

(Estados Unidos): University of Chicago Press, 1966, p. 338-339. Disponível em: 

<http://www.jstor.org/stable/2090822>. Acesso em: 5. dez. 2014. 
173 TURK aponta como adeptos dessa linha de pensamento Kurth R. EISSLER, Herbert A. BLOCH e Gilbert 

GEIS. Ibid., p. 338. 
174 O clássico trabalho de Albert COHEN sobre criminalidade juvenil adota uma perspectiva “conflitual”, na 

medida em que identifica o conflito entre os valores presentes nas gangues e os valores culturais dominantes. 

COHEN, Albert. Delinquent Boys: the culture of the gang. Nova Iorque: Free Press, 1955.  
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COHEN na medida em que o enfoque de sua análise recai sobre as diferentes estruturas 

culturais e sua inter-relação, e não sobre as oportunidades que são apresentadas ao 

desviante por participar de um grupo criminogênico. É o conflito, e não a oportunidade, 

que dá origem ao desvio.
175

 Ainda nesta linha, estariam as teorias do aprendizado – 

destacando-se Edwin SUTHERLAND, com sua teoria da associação diferencial.
176

  

A última acepção de Criminologia do Conflito aproxima-se da ideia ampla de 

teorias que rejeitam a visão harmônica do consenso. Segundo TURK, seriam teorias em 

que “Leis são violadas essencialmente por pessoas normais no curso de conflitos realistas 

de interesse[...]”.
177

 A partir deste ponto central, as diferentes teorias conflituais 

apresentariam quatro possíveis enfoques distintos.  

Existe uma corrente que lança os holofotes de sua análise sobre as organizações dos 

diferentes grupos de interesse, com especial dedicação à criminalidade organizada. Outra, 

muito próxima, parte da reinterpretação de SUTHLERLAND e analisa os esforços feitos 

por certos grupos – como os adeptos da criminalidade de colarinho branco – em redefinir 

os limites da legalidade, de forma a legitimar as práticas delitivas instituídas. Uma terceira 

perspectiva englobaria, como o faz Sérgio Salomão SHECAIRA,
178

 a etiologia de 

inspiração marxista de BONGER
179

, identificando o comportamento desviante como 

produto de uma estrutura econômica instável, promotora de valores individualistas e 

responsável por uma condição generalizada de miséria.
180

 O último enfoque recai sobre a 

concepção de criminalidade enquanto ato político: “conflito entre aqueles que buscam 

preservar a estrutura de autoridade posta e aqueles que estão tentando modificá-la ou 

destruí-la.”
181

 

TURK protagonizou o surgimento e consolidação de uma teoria conflitual da 

criminalidade. Sua análise, portanto, acaba por identificar o reconhecimento da 

                                                             
175 SELLIN, Thorsten. Culture Conflict and Crime. Nova Iorque: Social Science Research Council, 1938.  
176 SUTHERLAND, Edwin. Principles of Criminology. 11 ed. Oxford: General Hall, 1992. Disponível em: 

<https://books.google.com.br/books?id=wqRQqXKuU7sC&printsec=frontcover&hl=pt-

BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>. Acesso em: 16 mar. 2017.  
177 “The violation of laws by essentially normal persons in the course of realistic conflicts of interest […]”  

(tradução nossa) TURK, 1966, p. 339. 
178 “A despeito de encontrarmos em Marx o inaugurador da perspectiva do conflito, coube ao Holandês 
Willem Adrian Bonger (1876-1940) a primazia de trazê-la para o âmbito da criminologia.” SHECAIRA, 

2014, p. 128-129. 
179 BONGER, Willem Adrian. Criminality and economic conditions. Londres: Willian Heineman, 1916. 

Disponível em: < https://archive.org/stream/criminalityecono00bong#page/n9/mode/2up>. Acesso em: 15 

dez. 2016.  
180 “[...] criminal behavior as almost entirely a function of na inequitable and unstable economic structure 

promoting selfishness and resulting in uncertainty for all and misery for many, [...]” TURK, 1966, p. 339.  
181 “[...] conflict between those who seek to preserve a given authority structure and those who are trying to 

modify or destroy it.” (tradução nossa) Ibid., p. 339. 

https://books.google.com.br/books?id=wqRQqXKuU7sC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.br/books?id=wqRQqXKuU7sC&printsec=frontcover&hl=pt-BR&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
https://archive.org/stream/criminalityecono00bong#page/n9/mode/2up
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importância dos conflitos sociais em diversos autores que o precederam. Não serve, por 

uma questão cronológica, como conceituação válida para a corrente da Criminologia do 

Conflito. E nem poderia, pois como alertou HEGEL, “a coruja de Minerva levanta vôo 

apenas ao cair do crepúsculo”.
182

 – analogia interpretada como a impossibilidade de se 

analisar um objeto antes da História delinear sua extensão. TURK, então, não poderia 

apresentar uma delimitação da Escola Criminológica que, com seu auxílio, estava dando os 

passos iniciais em sua consolidação. 

Em síntese, diante da multiplicidade de concepções do que seria a Criminologia do 

Conflito, sua conceituação depende da precisa identificação de seus traços centrais – à 

semelhança do que fizeram PREUSSLER, BARATTA e TURK. O ponto de partida é a 

delimitação cronológica: por ter sido inspirada diretamente por DAHRENDORF, não é 

possível inserir dentro deste movimento teórico qualquer obra anterior ao artigo “Out of 

Utopia”, publicado em 1958. Foi justamente este convite de DAHRENDORF que 

despertou a primeira reflexão sobre a revisão da etiologia social a partir de uma perspectiva 

conflitualista. Georg Bryan VOLD foi o primeiro criminólogo a atender ao chamado, no 

mesmo ano, na publicação da primeira edição de seu livro “Theoretical Criminology”
183

. 

Além do critério cronológico, deve-se destacar o ponto central das teorias 

conflituais da criminalidade. O que os diferencia é a centralidade do conflito na análise da 

questão criminal. A diacronia da evolução do pensamento criminológico, conforme 

amplamente demonstrado por TURK, é permeada pela noção de conflito. Quase todos os 

estudos etiológicos pós-positivistas compreendem a coexistência de regras e valores 

conflitantes dentro de um mesmo corpo social. E o desvio é constantemente vinculado à 

adesão ou concretização de valores paralelos em detrimento dos valores oficiais.  

Neste sentido, mesmo as teorias criminológicas da anomia incorporam a concepção 

de constante embate. Robert King MERTON, responsável pela formulação da tipologia das 

adaptações, implicitamente reconhece a existência de valores paralelos ao conceber a 

existência dos tipos rebeldes. A despeito de sua teoria partir da concepção de que há uma 

                                                             
182 “Only one word more concerning the desire to teach the world what it ought to be. For such a purpose 
philosophy at least always comes too late. Philosophy, as the thought of the world, does not appear until 

reality has completed its formative process, and made itself ready. History thus corroborates the teaching of 

the conception that only in the maturity of reality does the ideal appear as counterpart to the real, apprehends 

the real world in its substance, and shapes it into an intellectual kingdom. When philosophy paints its grey in 

grey, one form of life has become old, and by means of grey it cannot be rejuvenated, but only known. The 

owl of Minerva, takes its flight only when the shades of night are gathering.” (tradução nossa) HEGEL, 

Georg Wilheim Friedrich. Philosophy of right: preface. Disponível em: 

<https://www.marxists.org/reference/archive/hegel/works/pr/preface.htm> Acesso em: 17 mar. 2017. 
183 VOLD, George B. Theoretical Criminology. Nova Iorque: Oxford University, 1958, p. 203-219. 
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finalidade cultural universal – e, portanto, consensual –, MERTON sugere que certos 

indivíduos rejeitam os fins culturais, como é o caso dos apáticos e ritualistas. E, 

especificamente quanto aos rebeldes, é percebida a possibilidade de que certos cidadãos 

tenham a pretensão de colocar toda a estrutura social e cultural em cheque, agindo de 

forma a promover uma ruptura com a ordem posta.
184

 Essa descrição de uma criminalidade 

que muito se aproxima da esfera política deixa explícito o reconhecimento do conflito 

como elemento central no desvio. 

Mas reconhecer a existência do conflito não é suficiente. O modelo do consenso 

deve ser abandonado por completo para que se possa construir uma teoria criminológica 

conflitual. E é precisamente essa a distinção que permite excluir todos os pensadores 

anteriores ao surgimento da Sociologia do Conflito: em maior ou menor medida – à 

exceção de BONGER  e outros teóricos de inspiração marxista – os criminólogos liberais 

compreendem como possível a organização de uma sociedade consensual. Ou então, 

aceitam de forma acrítica os valores sociais existentes como produto legítimo da vontade 

comum. Esta característica é ressaltada pelos seguidores de VOLD, responsáveis pela 

atualização de seu livro, ao distinguirem o pensamento do consenso e do conflito: 

 

“Teóricos do consenso reconhecem a inevitabilidade da ocorrência de ao menos 
alguns conflitos de valores entre diferentes indivíduos e grupos em toda 

sociedade humana. Ainda, reconhecem que inevitavelmente haverá conflitos de 

interesses, eis que indivíduos e grupos buscam o benefício próprio sem 

considerar o que é certo ou errado, justo, apropriado ou mesmo justificável. Mas 

os teóricos do consenso argumentam que o papel do Estado organizado é a 

mediação desses conflitos e a representação dos valores e interesses comuns da 

sociedade. Nesta linha, valores, em última instância, determinam os interesses, e 

é do interesse de todos viver em uma sociedade governada de forma correta, 

justa e virtuosa. 

Teóricos do conflito, por outro lado, argumentam que os interesses é que 

determinam os valores. Crenças sobre o que é correto, justo e virtuoso são finos 
véus que encobrem ganhos, perdas, custos e benefícios pessoais. Mesmo pessoas 

sinceras tendem a acreditar que, se algo os beneficia diretamente, então é 

provavelmente bom, correto e justo, enquanto algo que os prejudica é 

provavelmente errado, ruim e injusto. Os conflitualistas argumentam que, no 

mundo real, o Estado não representa interesses comuns à população, mas apenas 

os interesses daqueles que detêm poder suficiente para controlar seu 

funcionamento.” (tradução nossa)185  

                                                             
184 MERTON, Robert K. Social Theory and Social Structure: enlarged edition. New York: Free Press, 1968, 
p. 185-215. 
185 “Consensus theorists recognize that there inevitably will be at least some value conflicts among different 

individuals and groups in every human society. In addition, there inevitably will be conflicts of interest, as 

individuals and groups seek their own benefits without regard to what is good or right or just or appropriate 

or even excusable. But consensus theorists argue that the role of the organized state is to mediate these 

conflicts and to represent the common values and common interests of the society at large. Valeus ultimately 

determine interests, since it is in everyone’s interests to have societies that are gorvened in accordance with 

goodness and righteousness and justice. Conflict theorists, on the other hand, argue that interests ultimately 

determine values. Beliefs about goodness and righteousness and justice tend to be thin films that conceal 
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Há, pois, uma distinção central entre os consensualistas e os conflitualistas. Na 

perspectiva do consenso, os interesses pessoais são determinados pelos valores sociais. 

Como se observa na obra de MERTON, é a adesão ou a rejeição aos valores culturais 

universais que determina a inserção do sujeito em uma categoria desviante ou não. Fica 

claro, portanto, que MERTON representa de forma clara as teorias do consenso: não 

desconhece a existência dos conflitos sociais, mas acredita que estes decorrem da 

dificuldade em aderir aos valores sociais oficiais, os quais são determinantes para os 

interesses individuais dos membros da sociedade. 

Na perspectiva do conflito, os interesses é que são responsáveis pela consolidação 

dos valores. Aquilo que uma sociedade elege como central e protege por meio de suas 

instituições não é produto de uma vontade geral da população. É, na realidade, a 

legitimação de interesses de grupos dominantes, consolidados e mistificados sob a forma 

de “valores sociais”, cuja aceitação é aplicada de forma coercitiva no corpo social.  

Essa diferente percepção da relação entre valores e interesses permite estabelecer o 

contorno mais abrangente das teorias do conflito, enquanto visão oposta à utópica ideia de 

uma sociedade consensual e harmônica. É o ponto inicial, mas ainda assim insuficiente 

para delimitar a Criminologia do Conflito. 

 Além da inserção do conflito como figura central no estudo do desvio, os 

criminólogos do conflito comungam de uma concepção particular de Estado. Trata-se de 

uma visão proveniente das obras de DAHRENDORF mas que, como será analisado 

adiante, coincide com a concepção leninista apresentada em “O Estado e a revolução”.
186

 

Para essa Escola criminológica, Estado é compreendido como o aparelho utilizado por 

determinado grupo para legitimação de seus interesses e manutenção das estruturas de 

poder que legitimam sua posição social. 

Outro ponto central às teorias conflituais da criminalidade é a importância 

conferida às relações políticas na dinâmica social. Os conflitos, em maior ou menor 

medida, são provenientes de uma estrutura de poder excludente e conservadora, que 

emprega o aparato repressivo estatal a favor dos grupos dominantes e, por consequência, 

                                                                                                                                                                                         
personal gains and losses, personal costs and benefits. Even sincere people tend to believe that, if something 

benefits them personally,  then it probably is good and right and just, and if something harms them 

personally, then it probably is bad and wrong and unjust. In the real world, conflict theorists argue that the 

organized state does not represent common interests, but instead represents the interests of those with 

sufficient power to control its operation."   VOLD, George B; BERNARD, Thomas J.; SNIPES, Jeffrey B. 

Theoretical Criminology. 5 ed. Nova Iroque: Oxford University, 2002, p. 227-228. 

186 LÊNIN, 2011. 
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criminaliza os grupos dominados. Assim, toda atividade de criminalização é, em sua 

essência, uma atividade política.
187

 

Os criminólogos do conflito também partilham de uma pretensão que os unifica. 

Como define BARATTA, a Criminologia do Conflito é a primeira tentativa de estabelecer 

uma teoria macrocriminológica, compreendendo a questão criminal a partir da totalidade 

da sociedade.
188

 Esta pretensão em estender a análise ao seu extremo conduz os teóricos do 

conflito a elaborarem verdadeiras Teorias do Estado e Teorias Gerais do Direito, 

desapegadas de conteúdo jurídico, partindo da visão sociológica pré-estabelecida por 

DAHRENDORF.
189

 Também lhes é comum o idealismo próprio da Sociologia do Conflito, 

já analisado nos capítulos anteriores, e presente em todos os autores desta Escola. As 

premissas idealistas, como desdobramento lógico, levam os teóricos do conflito a 

rejeitarem abordagens materialistas, o que se traduz, principalmente, na sobreposição dos 

conflitos por reconhecimento e lutas políticas sobre os conflitos de classe, restringindo as 

análises à esfera das relações sociais entre cidadãos e sua interação com as instituições 

estatais vigentes. O modo de produção e as relações produtivas quase não aparecem no 

desenvolvimento desta Escola. 

Expostas essas considerações, é possível resumir a Criminologia do Conflito como 

a Escola de inspiração na Sociologia do Conflito que: 

 

1. Centraliza a importância do conflito nas relações sociais; 

2. Identifica a prevalência de interesses pessoais na elaboração e consolidação de 

valores sociais; 

3. Compreende o Estado como aparato de acesso restrito, dirigido por determinado 

grupo social a favor de seus interesses próprios, legitimando-os e aplicando o 

monopólio da violência para manutenção de sua posição privilegiada, por meio 

da criminalização de grupos dissidentes; 

4. Atribui ao conflito político – por acesso a posições de poder e por 

reconhecimento de direitos – papel central na sociedade atual; 

5. Compreende o fenômeno criminal como fenômeno eminentemente político; 

                                                             
187

 TURK, Austin T. Political Criminality: the defiance and defense of authority. California: Sage, 1982, p. 

36.  QUINNEY, Richard. The Social Reality of Crime. Londres: transaction, 2008, p. 56. 
188 BARATTA, 2011, p. 119. 
189 Notadamente, Donald BLACK é o autor que encampa de forma mais intensa a pretensão de criar uma 

teoria geral do direito em sua obra. Contudo, em alguma medida, todos os criminólogos desta corrente 

enveredam por este caminho, como será abordado no Capítulo 11. 
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6. Busca estender o alcance da análise criminológica, de forma a ter uma visão 

total da sociedade – e, com isso, envereda pelo campo da Teoria Geral do 

Estado e do Direito; 

7. Parte de premissas idealistas, razão pela qual rejeita as aproximações 

materialistas dialéticas. 

 

Esta definição se mostra suficiente para delimitar o objeto da presente dissertação. 

A Criminologia do Conflito não engloba toda e qualquer teoria criminológica que rejeite a 

visão de uma sociedade consensual. Trata-se de um movimento compreendido, dentro da 

diacronia do pensamento criminológico, entre o labeling approach e a consolidação da 

Criminologia Crítica, com fundamentos e concepções próprias – decompostas em cada 

uma de suas características. 

Assim, rejeita-se a concepção proposta por Gustavo PREUSSLER e Austin TURK, 

alcançando uma delimitação próxima, porém mais detalhada, daquela apresentada por 

Alessandro BARATTA. No conceito apresentado, as características da Criminologia do 

Conflito são distinguidas dos paradigmas necessários ao seu desenvolvimento, analisados 

na sequência. 
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6 BASES EPISTEMOLÓGICAS DA CRIMINOLOGIA DO CONFLITO 

  

A elaboração das teorias conflituais do desvio não ocorreu de forma paralela ao 

desenvolvimento diacrônico do pensamento criminológico. A Criminologia do Conflito se 

insere como sucessora das teorias do etiquetamento, ainda dentro do campo da 

Criminologia liberal. 

Desse modo, os teóricos do conflito partem de premissas já estabelecidas dentro do 

saber criminológico. Tais pressupostos foram consolidados por diferentes estudos de 

etiologia social, sendo adaptados e incorporados pelos autores conflitualistas no bojo de 

suas próprias linhas de pensamento. Torna-se, pois, necessário estabelecer os pressupostos 

da Criminologia do Conflito, antes de expor as características próprias desta Escola. 

As bases epistemológicas das teorias conflituais do desvio, contidas dentro do 

campo criminológico, podem ser estruturadas em quatro grupos distintos. O primeiro reúne 

as teorias que versam sobre a função positiva dos conflitos sociais. O segundo trata 

especificamente da visão de conflitos culturais e normativos, uma orientação específica das 

teorias de subculturas. O terceiro versa sobre as teorias da aprendizagem, responsáveis por 

grande parte da explicação conflitualista sobre a prática de atos desviantes. O quarto e 

último grupo reúne os teóricos do labeling approach, cuja contribuição rompeu de forma 

irreversível com diversos pressupostos das teorias consensuais – termo aqui empregado na 

sua forma mais ampla, inserindo em uma mesma categoria todos os pensadores que 

compreendem os processos de criminalização como resultado da vontade harmônica da 

maioria do corpo social. 

 

6.1 FUNÇÕES POSITIVAS DO CONFLITO 

 

Muito antes de DAHRENDORF criticar a visão funcionalista de uma sociedade 

harmônica, Gerog SIMMEL abordaria a inevitabilidade dos conflitos e seu papel na 

constituição de um corpo social. Em 1904, SIMMEL escreveu o artigo “The Sociology of 

Conflict”
190

 que, a despeito de seu título, não apresentava um rompimento epistemológico 

                                                             
190 SIMMEL, Georg. The Sociology of Conflict. In: American Journal of Sociology, vol. 9, n. 4. Chicago 

(Estados Unidos): University of Chicago Press, 1904, p. 490-525. Disponível em: 

<http://www.d.umn.edu/cla/faculty/jhamlin/4111/Readings/SimmelConflict1.pdf> Acesso em: 23 nov. 2016. 
 

http://www.d.umn.edu/cla/faculty/jhamlin/4111/Readings/SimmelConflict1.pdf
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capaz de dar origem a uma nova linha da Sociologia. Ao contrário, trata-se de uma visão 

funcionalista do conflito. E, portanto, oposta àquela apresentada por DAHRENDORF. 

De fato, SIMMEL compreendia o conflito como necessário para a existência de 

qualquer forma social. O autor chega a afirmar que sociedades completamente harmônicas 

não apenas são empiricamente inexistentes – porque impossíveis –, como careceriam de 

qualquer espécie de processo ou estrutura social.
191

 Isso ocorre pois o conflito é uma forma 

de socialização
192

 e, ao mesmo tempo, um elemento de unificação dos integrantes da 

sociedade.
193

 Conclui SIMMEL que o conflito apresenta um papel extremamente relevante, 

pois é o meio pelo qual são resolvidas as tensões sociais: sem conflitos, não seria possível 

pensar em paz.
194

 

Seguindo a linha de pensamento de SIMMEL, a própria sociedade existe 

justamente em razão dos conflitos. Eles não apenas atuam como importante força motriz 

em processos sociais de mudança, como também constituem a razão pela qual a sociedade 

desenvolve suas instituições. A sociedade – e, como decorrência, o próprio Estado – existe 

para a mediação de conflitos entre seus integrantes. 

Nesta mesma linha, Lewis COSER apresentou uma visão funcionalista sobre o 

conflito social. Em sua obra “The functions of social conflict”
195

 é realizado um resgate da 

ideia de conflito como elemento necessário à existência da sociedade; ideia presente, 

conforme estabelece o autor, desde os primeiros sociólogos americanos.
196

 COSER partilha 

das concepções de SIMMEL, identificando o conflito como forma de socialização e 

negando a possibilidade de que um grupo social seja plenamente harmônico. A harmonia e 

desarmonia seriam elementos complementares, sendo necessário um certo grau de 

conflituosidade para a manutenção de uma vida comunitária.
197

 

Além de necessário para a própria existência da sociedade, o conflito também 

desempenha papéis específicos na interação de grupos sociais. Os conflitos que ocorrem 

                                                             
191 “A group which was entirely centripetal and harmonious – that is, ‘unification merely’ – is not only 

impossible empirically, but it would also display no essential life-process and no stable structure.” SIMMEL, 

1904, p. 491. 
192 Ibid., p. 490.  
193 Ibid., p. 498. 
194 “Conflict itself is the resolution of the tension between the contraries. That it eventuates in peace is only a 

single specially obvious and evident, expression of the fact that it is a conjunction of elements, an opposition, 

which belongs with the combination under one higher conception.” Ibid., p. 490. 
195

 COSER, Lewis. The functions of social conflict. Nova Iorque: Free Press, 1956. 
196 “Turning now to the writings of early American sociologists, we notice that conflict is indeed a central 

category of their systems and that it is furthermore seen as a fundamental and constructive part of social 

organization.” Ibid., p. 18. 
197 “Far from being necessarily dysfunctional, a certain degree of conflict is an essential element in group 

formation and the persistence of group life.” Ibid. p. 31. 
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entre diferentes grupos acirram os laços gregários entre seus integrantes, ao mesmo tempo 

em que delimitam suas diferenças com aqueles que pertencem a outros estratos sociais. 

Ainda, em estruturais sociais que permitem grande mobilidade, existe uma tendência de 

que os estratos mais baixos sejam atraídos pelos mais elevados e, diante das dificuldades 

de alcançarem as parcelas sociais desejadas, ocorra um ressentimento generalizado, 

responsável por catalisar os conflitos:  

 

“Conflito serve para estabelecer e manter a identidade e as fronteiras de 

sociedades e grupos. 

Conflito entre grupos contribui para o estabelecimento e reafirmação da 

identidade do grupo e mantém sua separação com o restante do mundo social que 

o cerca. 

Inimizades demarcadas e antagonismos recíprocos conservam divisões sociais e 

sistemas de estratificação. Tais padrões de antagonismo previnem o 
desaparecimento gradual das barreiras entre os subgrupos de um sistema social, 

ao passo em que delimitam posições aos diversos subsistemas dentro de um 

sistema total. 

Em estruturas sociais que proporcionam uma quantidade substancial de 

mobilidade, é provável a ocorrência de uma atração dos estratos mais baixos para 

os mais altos, assim como uma hostilidade entre esses estratos. Sentimentos 

hostis dos estratos inferiores, neste caso, frequentemente tomam a forma de 

ressentimento, no qual a hostilidade é mesclada com a atração. Tais estruturas 

tendem a propiciar situações de conflito, eis que, conforme se discutirá adiante, a 

frequência com que surgem ocasiões conflitivas varia positivamente com a 

proximidade das relações.” (tradução nossa)198  

 

Contudo, o ponto nevrálgico dos escritos de COSER para as teorias conflituais do 

desvio é sua elaboração das categorias de conflito realista e irrealista.
199

 Essa distinção será 

incorporada, refinada e utilizada reiteradamente por Austin TURK.
200

  

Dentro da elaboração inicial de COSER, conflitos realistas seriam aqueles que 

decorrem da frustração de demandas específicas e são pautados na expectativa de ganhos 

de seus protagonistas, de forma a serem direcionados a um objetivo específico. Assim, a 

categoria de conflitos realistas abarca disputas por posições sociais, conflitos de classes, 

                                                             
198 “Conflict serves to establish and maintain the identity and boundary lines of societies and groups. Conflict 

with other groups contributes to the establishment and reaffirmation of the identity of the group and 

maintains its boundaries against the surrounding social world. Patterned enmities and reciprocal antagonisms 

conserve social divisions and systems of stratification. Such patterned antagonisms prevent the gradual 
disappearance of boundaries between the subgroups of a social system and they assign position to the various 

subsystems within a total system. In social structures providing a substantial amount of mobility, attraction of 

the lower strata by the higher, as well as mutual hostility between the strata, is likely to occur. Hostile 

feelings of the lower strata in this case frequently take the form of ressentiment in which hostility is mingled 

with attraction. Such structures will tend to provide many occasions for conflict since, as will be discussed 

later, frequency of occasions for conflict varies positively with the closeness of relations.” COSER, 1956, p. 

38. 
199 Ibid. p. 48-55. 
200 Vide: TURK, Austin. Criminality and legal order. Chicago: Randy McNally, 1971. 
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demandas por direitos civis e outros tantos exemplos de lutas organizadas por movimentos 

sociais. Conflitos realistas são o meio para consecução de um objetivo determinado.
201

 

Conflitos irrealistas, por outro lado, constituem fins em si mesmos.
202

 Não uma 

pretensão utilitária, ou elevado grau de organização. São formas de resolução de uma 

tensão social, cujas ações não estão orientadas a uma finalidade específica.
203

 Esta 

categoria de conflitos, em oposição aos realistas, não seria positiva, negando, portanto, sua 

funcionalidade na estrutura social. Dentro deste grupo estão compreendidas as 

manifestações agressivas de desconformidade, como a pichação, o vandalismo, a 

depredação, os saques em massa e qualquer manifestação explosiva, destituída de 

organização e controle, desorganizada ou impulsiva. Caberia também, como será proposto 

adiante, a inserção da chamada “criminalidade expressiva”, denominação comum à prática 

de atos delitivos por grupos de jovens, em oposição à “criminalidade utilitária”, cuja 

realização é voltada a algum propósito imediato do autor.
204

 

A percepção de que o conflito – e, especialmente, o conflito manifestado como 

ação delitiva – possuem funções positivas já estava presente em Émile DURKHEIM. Ao 

considerar o ato criminoso como fato social normal e positivo, impossível de ser eliminado 

e funcional, na medida que sua punição reforça os laços de solidariedade mecânica, 

DURKHEIM seguia uma linha de pensamento semelhante a que, posteriormente, foi 

assentada por SIMMEL e COSER.
 205

 Isto se repete, também, dentro das formulações 

criminológicas de uma teoria da anomia. Conforme já mencionado, Robert King 

MERTON compreendia a funcionalidade do desvio na manifestação dos tipos inovadores. 

Embora considerasse perigosa a existência de tipos rebeldes, a descrição de sua propensão 

ao desvio coincide perfeitamente com a categoria de conflitos realistas.
206

 Essas 

semelhanças não são ignoradas, como destaca BARATTA: 

 

“O comportamento desviante, tal como analisado por Merton 

 em Social Structure and Anomie, seria uma variante do conflito realístico, 

enquanto representa tentativa de alcançar fins indicados pela cultura, mediante 

meios tipificados pela cultura. [...] 

                                                             
201 “Conflicts which arise from frustration of specific demands whithin the relationship and from estimates of 
gains of the participants, and which are directed at the presumed frustrating object, can be called realistic 

conflicts, insofar as they are means toward a specific result.”  TURK, 1971, p. 49. 
202 “Implicit in this differentiation between conflict as a means and conflict as na end in itself is a criterion by 

which to distinguish between realistic and nonrealistic conflict.” COSER, 1956, p. 49. 
203 Ibid., p. 49. 
204 ANITUA, Gabriel Ignácio. Histórias dos pensamentos criminológicos. Rio de Janeiro: Revan, 2008, p. 

500-501. 
205 DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p. 66-73. 
206 MERTON, 1968, p. 185-215 
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É explícita, como se vê, a remissão à teoria do desvio de Merton e, em particular, 

ao desvio inovador, que é a mais importante entre as quatro formas de desvio 

nela analisadas. O ‘desvio inovador’ é, desse modo, inserido na teoria conflitual 

como uma forma de conflito realístico, uma forma de comportamento não 

necessariamente irracional, antes normal – como havia ensinado Merton – em 

toda situação social de discrepância entre fins culturais e meios legítimos à 

disposição dos indivíduos.”207 

 

Por fim, a obra de COSER também apresentou uma importante influência na teoria 

elaborada meio século depois por Donald BLACK.
208

 Isto porque COSER apresenta a 

proposição de que a intensidade do conflito é diretamente proporcional à proximidade das 

relações sociais entre as partes.
209

 Isso, porém, não implica uma maior frequência de 

conflitos quanto mais próxima for a relação dos polos antagônicos.
210

 Apenas conduz à 

conclusão de que em relações sociais próximas há uma maior interferência sentimental, 

carregando as ações com paixões e ódios, o que pode implicar a caracterização de conflitos 

irreais, desprovidos de uma racionalidade utilitária.
211

 

A conclusão de COSER é de que os conflitos impulsionam a modificação de 

estruturas de poder. Ao mesmo tempo, também são responsáveis pela criação de leis e 

instituições destinadas a sua mediação, de forma a permitir a coexistência de grupos 

antagônicos.
212

 A princípio, portanto, os conflitos são funcionais e positivos. 

Manifestações de conflitos irrealistas, porém, não apresentam uma funcionalidade 

específica, sendo, por vezes, problemáticos à sociedade. Ainda, os conflitos podem ser 

disfuncionais, caso a estrutura social na qual estão inseridos seja de grande intolerância – 

impulsionando conflitos irrealistas de forma exponencial – ou seja, incapaz de 

institucionalizar os conflitos, mediando as tensões sociais e extraindo os fatores positivos 

da situação conflitiva: 

 

“Nossa discussão acerca da distinção entre tipos de conflitos e tipos de estruturas 

sociais nos leva à conclusão de que o conflito tende a ser disfuncional para a 
estrutura social na qual não há, ou é insuficiente, a tolerância e 

institucionalização do conflito.” A intensidade dos conflitos que ameaça 

promover um rompimento, afetando a base consensual do sistema social, é 

relacionada à rigidez da estrutura social. O que ameaça o equilíbrio de tal 

estrutura não é o conflito em si, mas a rigidez, que por si só permite a 

                                                             
207 BARATTA, 2011, p. 126. 
208 BLACK, Donald. Moral time. Oxford: Oxford University, 2011. 
209 COSER, 1956, p. 64-65. 
210

 “In the last proposition we stated that if conflicts occur in these relationships, they are likely to be intense. 

This does not necessarily point to the likelihood of more frequent conflict in closer relationships than in less 

close ones. We have already encountered situations in which accumulated hostility does not eventuate in 

conflict behavior.” Ibid., p. 72. 
211 Ibid., p. 72-81. 
212 Ibid. p. 154-155. 
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acumulação de hostilidades e sua canalização em direção a uma ruptura, a partir 

do momento em que o conflito se inicia.” (tradução nossa)213 

 

Esta aproximação das teorias conflituais anterior à Sociologia do Conflito apresenta 

características próprias. Tanto SIMMEL quanto COSER apresentam visões funcionalistas. 

O primeiro enxerga o conflito como elemento de liga social, independente da forma em 

que se manifesta, necessário à existência de uma sociedade. O segundo, embora comungue 

das premissas do primeiro, admite a existência de conflitos disfuncionais. Mas percebe que 

a presença do conflito é necessária, em uma formulação quase hobbesiana, para que a 

sociedade exista enquanto mediadora das tensões inevitáveis entre seus integrantes. Mas, 

como o próprio autor conclui, os conflitos são perniciosos quando passam a colocar em 

risco a base consensual que mantém a sociedade. 

Assim, ao contrário de DAHRENDORF, COSER e SIMMEL integram uma visão 

consensualista. Embora apontem para uma funcionalidade do conflito, não abandonam a 

utopia de um contrato social, produto do consenso dos cidadãos, que deve ser protegido a 

qualquer custo. Não poderiam imaginar, mas sua teoria – inicialmente oposta à Sociologia 

do Conflito – acabaria por ser incorporada por DAHRENDORF no segundo momento de 

sua produção teórica, marcado pelo retorno às bases idealistas que tanto criticou. 

 

6.2 CONFLITOS CULTURAIS 

 

O sociólogo e criminólogo sueco, Johan Thorsten SELLIN foi responsável pelo 

desenvolvimento de uma das mais importantes bases epistemológicas da Criminologia do 

Conflito. Em 1938, SELLIN desenvolveu uma teoria de conflitos entre normas culturais, 

publicada com o título “Culture conflict and crime”
214

, que serviria de base para a primeira 

formulação de uma teoria conflitual do desvio, apresentada por George Bryan VOLD.
215

 

A teoria do conflito cultural – ou teoria do conflito de normas – parte do 

pressuposto de que o ser humano é um ser social, naturalmente gregário, que é 

                                                             
213 “Our discussion of the distinction between types of conflict, and between types of social structures, leads 
us to conclude that conflict tends to be dysfunctional for a social structure in which there is no or insufficient 

toleration and institutionalization of conflict. The intensity of a conflict which threatens to ‘tear apart’, which 

attacks the consensual basis of a social system, is related to the rigidity of the structure. What threatens the 

equilibrium of such a structure is not conflict as such, but the rigidity itself which permits hostilities to 

accumulate and to be channeled along one major line of cleavage once they break out in conflict.” COSER, 

1956, p. 257. 
214 SELLIN, Johan Thorsten. Culture conflict and crime. Nova Iorque: Social Science Research Council, 

1938. 
215 VOLD, 1958. 
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concomitantemente produto e parte do grupo social em que está envolvido.
216

 Assim, cada 

pessoa se identificaria com algum grupo social, associando-se a ele e partilhando das 

regras culturais que lhe são próprias.
217

 

Cada grupo social desenvolve regras culturais, ou normas de conduta, que atendam 

aos seus interesses e necessidades. Normas de um grupo, porém, podem contrariar aquelas 

desenvolvidas por outro. E, quando dois grupos distintos estabelecem relações, surgem 

conflitos culturais. 

Em sociedades simples e homogêneas é concebível a existência de um consenso 

total entre seus integrantes quanto às normas vigentes. Neste cenário, leis, por serem a 

positivação de normas culturais, teriam sua legitimidade na aceitação do corpo social. 

Entretanto, mesmo nesse modelo social que muito se aproxima da utopia de 

DAHRENDORF, são inevitáveis os conflitos culturais, eis que o isolamento de uma 

sociedade é impossível. Em regiões fronteiriças, ou mesmo em situações de invasões ou 

processos de colonização, a sociedade harmônica entra em contato com outro grupo social, 

também possuidor de regras próprias. SELLIN denomina essa situação de conflito cultural 

primário.
218

 

Fora dessa teorização sobre modelos sociais primitivos, a teoria do conflito cultural 

aponta que sociedades complexas são formadas por uma gama de grupos distintos. Em 

uma única cultura oficial, existem diversas subculturas, cada qual com normas de conduta 

próprias. Em razão dessa pluralidade, há um constante choque entre normas culturais, 

denominado de conflito cultural secundário.
219

  

Assim, em sociedades complexas, haverá sempre um conjunto de normas culturais 

oficiais que se sobrepõe às demais. Este sistema normativo, que costuma se cristalizar sob 

a forma jurídica, não será a expressão do consenso dos cidadãos. Ao contrário, será 

justamente a imposição dos valores de um grupo dominante sobre os demais, utilizando 

dos mecanismos oficiais de controle para legitimar suas normas culturais e tornar ilegal o 

comportamento de grupos que apresentem condutas conflitantes.
220

 

Conquanto SELLIN tenha desenvolvido sua teoria vinte anos antes da Sociologia 

do Conflito, há uma rara similitude entre ambas. A teoria do conflito de normas abriu 

caminho para a percepção de que o ordenamento jurídico não é o produto consensual da 

                                                             
216  BERNARD; SNIPES; GEROULD, 2010, p. 247. 
217 ANITUA, 2008, p. 605. 
218 VOLD; BERNARD; SNIPES, 2002, p. 228. 
219 Ibid., p. 228. 
220 ANITUA, op. cit. 
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maioria. Ainda, lançou bases para a percepção de que os mecanismos de controle e 

criminalização são dominados por grupos com interesses divergentes, rompendo com a 

concepção idealista que confunde legalidade com justiça – ou mesmo com a expressão 

democrática de um povo. 

 

6.3 TEORIAS DA APRENDIZAGEM  

 

As chamadas teorias da aprendizagem compreendem o comportamento desviante 

como produto de uma interação social do agente com o grupo de seu convívio. Como 

apontam os seguidores de VOLD, trata-se de uma abordagem complementar às teorias da 

anomia. Estas analisam o fenômeno criminal a partir das estruturas sociais que propiciam 

condições para a ocorrência do desvio, como a distribuição de oportunidades, a introjeção 

de valores comuns e a existência de obstáculos institucionais e econômicos para a 

consecução dos objetivos promovidos pela ordem cultural vigente. As teorias da 

aprendizagem realizam uma aproximação diferente, cujo enfoque recai sobre os processos 

de interação social protagonizados pelo agente desviante – sem, contudo, desconsiderar 

que tais formas de socialização estão inseridas em um contexto estrutural maior. Ambas, 

contudo, compartilham da percepção da delinquência como comportamento aprendido 

dentro de grupos sociais específicos.
221

 

O precursor das teorias da aprendizagem foi Gabriel TARDE. Em contraste com os 

pensamentos etiológicos individuais de matriz biológica dominantes à época, TARDE 

propôs, em 1890, que o desvio era um comportamento semelhante à qualquer outra atuação 

profissional.
222

 Portanto, mesmo a delinquência necessitaria um aprendizado ou uma 

instrução, que estaria condicionada pela chamada lei da imitação. Segundo essa suposta 

regra natural de aprendizagem, o grau de intimidade entre o agente e seus pares resulta na 

imitação do comportamento destes.
223

 

A mais importante teoria da aprendizagem é aquela desenvolvida por Edwin 

SUTHERLAND, em coautoria com Donald R. CRESSEY, apresentada em sua versão final 

na quarta edição de “Principles of criminology”.
224

 Compartilhando da concepção 

                                                             
221 BERNARD; SNIPES; GEROULD, 2010, p. 177. 
222

 TARDE, Gabriel. The laws of imitation. 2 ed. Nova Iorque: Henry Holt and Co., 1903. Disponível em: 

<https://archive.org/stream/lawsofimitation00tard#page/n0/mode/2up> Acesso: em 20 Jan. 2017. 
223 SHECAIRA, 2014, p. 177. 
224 “Sutherland desenvolverá essa ideia, teoria ou ‘princípio’ [da associação diferencial], mais adiante, pois 

ela foi completada por ocasião da quarta edição do livro Princípios de criminologia, publicada em 1947, 

juntamente com Donald Cressey (191-1987).” ANITUA, 2008, p. 489. 
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apresentada por TARDE de que a criminalidade não é um atributo natural, mas sim um 

comportamento aprendido, SUTHERLAND passou a analisar o desvio como resultado de 

um processo de comunicação, no qual o indivíduo se insere em um grupo no qual são 

partilhadas definições favoráveis à violação de normas.
225

 Isto porque, em cada grupo 

social, são firmadas definições próprias, que podem tanto ser favoráveis à adoção de 

comportamentos regrados, quanto desfavoráveis, apresentando metarregras próprias ou 

sistemas normativos paralelos à ordem legal. Assim, quando determinada pessoa se associa 

um grupo no qual as definições favoráveis à quebra de regras superam as definições 

favoráveis ao respeito à lei, converte-se em delinquente. 

Em síntese, a teoria da associação diferencial pode ser organizada em nove pontos 

centrais:
226

  

 

1. O comportamento desviante é aprendido; 

2. O aprendizado ocorre por meio de processos de comunicação; 

3. O processo de aprendizado de comportamentos desviantes é idêntico ao de 

comportamentos não desviantes; 

4. A parte central dos processos de aprendizagem ocorrem dentro de grupos em 

que há grande intimidade entre seus participantes; 

5. Comportamentos criminosos são aprendidos por meio do ensino de técnicas 

para a prática delitiva e da construção de motivações, justificações e 

racionalizações comuns a todo o grupo social; 

6. Grupos sociais partilham de uma visão própria da ordem legal, sendo que 

alguns adotam posturas desfavoráveis ao cumprimento das leis e, outros, 

favoráveis. Isso se traduz em motivações e justificações próprias do grupo, que 

são compartilhadas por seus membros; 

7. O excesso de definições favoráveis ao desrespeito à lei é determinante para que 

uma pessoa se torne delinquente; 

8.  As associações diferenciais dependem da intensidade de contato do agente com 

o grupo no qual está inserido, sendo que quanto maior a frequência, tempo e 

duração, maior o grau de adesão às definições próprias daquele grupo; 

9. Tanto o comportamento desviante quanto o não desviante são expressões de 

necessidades e valores pessoais – por vezes, as exatas mesmas necessidades e 

                                                             
225 SHECAIRA, 2014, p. 177-179.  
226 BERNARD; SNIPES; GEROULD, 2010, p. 180-181. 
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valores. Dessa forma, não é possível explicar o desvio com base em concepções 

etiológicas que identificam como causa da criminalidade a necessidade do 

agente, a busca por enriquecimento, as frustrações sociais, etc. Isto porque as 

condições sociais estruturais não são determinantes, por si só, para a adesão a 

uma postura delitiva – que depende, acima de tudo, de um processo de 

associação diferencial. 

 

A concepção de que a criminalidade é um comportamento apreendido e produto de 

uma interação social, firmada por processos de comunicação, é partilhada por todos os 

criminólogos do conflito. Alessandro BARATTA, inclusive, identifica em 

SUTHERLAND uma antecipação das teorias conflituais da criminalidade: 

 

“[O crime] é parte de um processo de conflito, de que o direito e a pena são as 

outras partes. Este processo começa na comunidade, antes que o direito tenha 

existência, e continua na comunidade e no comportamento dos delinquentes 

particulares, depois que a pena foi infligida. Este processo parece que se 

desenvolve mais ou menos do seguinte modo: um certo grupo de pessoas 

percebe que um de seus próprios valores – vida,  propriedade, beleza da 

paisagem, doutrina teológica é colocado em perigo pelo comportamento de 

outros. Se o grupo é politicamente influente, o valor importante e o perigo sério, 

os membros do grupo promovem a emanação de uma lei e, desse modo, ganham 

a cooperação do Estado no esforço de proteger o próprio valor. O direito é o 
instrumento de uma das partes em causa, em conflito com outra das partes em 

causa, pelo menos nos tempos modernos. Aqueles que fazem parte do outro 

grupo não consideram tão altamente o valor que o direito foi chamado a 

proteger, e fazem algo que anteriormente não era crime, mas que se tornou um 

crime com a colaboração do Estado. A pena é um novo grau no mesmo conflito. 

Também ela, por sua vez, é um instrumento usado pelo primeiro grupo no 

conflito com o segundo grupo, por meio do Estado. Este conflito tem sido 

descrito em termos de grupos pela razão de que quase todos os crimes implicam 

ou a participação ativa ou passiva de mais de uma pessoa, ou um favorecimento 

passivo ou ativo, de modo que o indivíduo singular que está diante da corte pode 

ser considerado como um mero representante do grupo.” 227 

 

De fato, este excerto carrega em si diversas concepções incorporadas pela 

Criminologia do Conflito. Não apenas SUTHERLAND antecipava os conflitualistas, como 

também lançava uma aproximação, pelo interacionismo simbólico, dos teóricos do 

labelling. Há uma formulação inicial que indica a percepção da distinção entre 

criminalidade e criminalização, com ênfase nos processos de criminalização que muito se 

aproximam da ideia de Howard BECKER da atuação dos cruzados morais.
228

 

                                                             
227 SUTHERLAND, apud BARATTA, 2011, p. 127.2011 
228 BECKER, 2008, p. 153-168. 
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Ainda, George VOLD identificava em SUTHERLAND a base para uma das 

concepções centrais da Criminologia do Conflito, de que o desvio apenas pode ser 

compreendido dentro de um contexto de conflito social e político. Em sua primeira edição 

do livro “Criminologia teórica”, VOLD afirma que, se o crime é um comportamento 

normal, cuja aprendizagem ocorre dentro de determinado grupo social, o problema não é 

intrínseco ao comportamento.
229

 Ao contrário, é um problema de definição de um 

comportamento próprio de determinado grupo social como desviante, por estar em conflito 

com os interesses do grupo dominante. É, portanto, uma questão de domínio político de 

determinado estrato social sobre os demais, cuja expressão máxima ocorre na utilização 

dos mecanismos estatais de repressão contra aqueles que não controlam a máquina 

estatal.
230

 

A importância de SUTHERLAND é também resgatada por Austin TURK. Na 

introdução da “Criminality and legal order”, os escritos do criador da associação 

diferencial são apontados como sendo o primeiro “esboço” de uma teoria conflitual do 

desvio.
231

 Além de fornecer bases para uma percepção dos mecanismos de criminalização 

movidos por interesses de grupos específicos, a antecipação de SUTHERLAND apresenta, 

inclusive, uma crítica rudimentar à incapacidade de dissuasão da lei – prevenção geral 

negativa – em uma sociedade plural. Para demonstrar a extensão pela qual se espraiam as 

raízes deste pensamento, TURK faz menção ao mesmo texto citado por BARATTA, 

embora seu enfoque recaia sobre as concepções de conflitos culturais: 

 

“Embora existam relações causais entre as partes nos processos de conflitos, há 

razão para acreditar que todas as três partes – lei, crime e punição – são afetadas 

grandemente pelo fato de que nossa civilização se tornou muito complexa, com 

uma cultura em oposição à outra; este estado de complexidade e conflito foi 

introduzido na vida moderna principalmente em razão do desenvolvimento dos 

meios de comunicação e aumento nas formas de mobilidade. Em sociedades 

mais simples, a cultura era uniforme e harmônica, e a lei esparsa, com poucos 

crimes e punições... Na sociedade moderna não existe tal uniformidade. Há 

grupos representando todos os mais variados interesses e ideais conflitantes. Se 

um indivíduo não se identifica com a cultura do grupo em que está inserido, ele 

                                                             
229 VOLD, 1958, p. 202.  
230 “If criminal behavior, by and large, is the normal behavior of normally responding individuals in 
situations that are defined as undesirable, illegal, and therefore criminal, then the basic problem is one of 

social and political organization and the established values or definitions of what may, and what may not, be 

permitted. Crime, in this sense, is political behavior, and the criminal becomes a member of a ‘minority 

group’ without sufficient public support to dominate and control the police power of the state.” BERNARD; 

SNIPES; GEROULD, 2010, p. 194. 
231 “Order such as we find is basically a pattern of conflicts and resolutions of conflicts that lead to new lines 

of struggle (Dahrendorf, 1964). Nearly forty years ago, Edwin Sutherland, who had one of the most 

penetrating minds ever to be focused on the problems of criminology, sketched this ‘conflict’ perspective, 

even though he did not go on to develop it.” TURK, 1971, p. xii-xiii. 
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pode migrar para outro. Assim, ele encontrará suporte para o comportamento ao 

qual mais se sentir inclinado. 

[...] 

Em razão destes conflitos culturais, integrantes de uma cultura podem sentir uma 

maior necessidade de recorrer ao Estado para a proteção de seus valores do que 

fariam em um cenário social mais harmônico. A demanda por leis surge do 

conflito de culturas; porque existe um conflito cultural, a lei não atua como 

forma eficiente de dissuasão para aqueles grupos que não participaram de sua 

criação. Assim, temos obrigações legais desprovidas do amparo e 

reconhecimento geral de obrigações morais.” (tradução nossa)232 

 

A influência de SUTHERLAND não representa apenas um dos pontos de partida 

para o desenvolvimento do conflito. Sua obra também foi responsável por firmar um dos 

corolários das teorias conflituais: o crime é um comportamento aprendido. As remissões 

deste autor sobre a criminalização primária como imposição de normas de um grupo sobre 

outro serão resgatadas durante a abordagem dos processos de criminalização. 

 

6.4 LABELING APPROACH 

 

Não existiria Criminologia do Conflito sem o labelling approach. O paradigma da 

reação social foi responsável por quebrar com a concepção de uma ontologia do delito – 

passo necessário para o desenvolvimento de qualquer corrente criminológica cujo enfoque 

recaia sobre os processos de criminalização. 

Ao publicar a obra “Outsiders”
233

, Howard BECKER demonstrou a insuficiência de 

todas as concepções de desvio desenvolvidas até então. A percepção estatística do desvio, 

como ato que se desprende da média, mostra-se inútil para uma análise criminológica. 

Tampouco caberia a concepção patológica de desvio – já que, como demonstrou 

SUTHERLAND e reforçará BECKER, o comportamento desviante depende de uma 

                                                             
232 “Though there are casual relations between the parts of the conflict process, there is reason to believe that 

all three parts – law, crime and punishment – are greatly affected by the fact that our civilization has become 

very complex, with one culture in opposition to another culture; this state of complexity and conflict has been 

introduced into modern life principally by the development of increased means of mobility and 

communication. In the simples societies culture was uniform and harmonious, and there were little law, little 

crime and little punishment… In modern society we have no such uniformity. We have groups standing for 
all kinds of interests and with conflicting ideals. If an individual does not like the culture of the particular 

group in which he is located, he can move into another group. Thus he can find support for any behavior 

toward which he feels an inclination. […] Because these conflicts in culture exist, the people of one culture 

may find it more necessary to appeal to the State to protect their values than they would if everyone within 

the boundaries of the State had approximately the same culture. The demand for law arises out of the conflict 

in cultures; and because there is a conflict in cultures, the law is not effective as a deterrent upon the other 

groups that did not at first demand the law. Thus we have legal obligations without the support of generally 

recognized moral obligations.” SUTHERLAND, apud TURK, 1971, p. xiii. 
233 BECKER, 2008. 
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rotulação.
234

 Assim, somente seria possível conceber o desvio e a delinquência como 

infração a alguma regra e, portanto, dependente de uma definição legal: 

 

“[...] grupos sociais criam o desvio ao fazer as regras cuja infração constitui 

desvio e ao aplicar regras a pessoas particulares e rotulá-las como oustiders. 

Desse ponto de vista, o desvio não é uma qualidade do ato que a pessoa comete, 

mas uma consequência da aplicação por outros de regras e sanções a um 

“infrator”. O desviante é alguém a quem esse rótulo foi aplicado com sucesso; o 

comportamento desviante é aquele que as pessoas rotulam como tal.”235 

 

Com isso, BECKER estabelece o paradigma da reação social. A subsunção do 

indivíduo ao fenótipo desviante depende, necessariamente, da reação de terceiros que o 

caracterizem como tal. E a reação é determinante sobre o próprio comportamento, 

reproduzindo a denominada “profecia autorrealizadora”: 

 

“Tratar uma pessoa como se ela fosse em geral, e não em particular, desviante 

produz uma profecia autorrealizadora. Ela põe em movimento vários 

mecanismos que conspiram para moldar a pessoa segundo a imagem que os 

outros têm dela. Em primeiro lugar, após ser identificada como desviante, ela 

tende a ser impedida de participar de grupos mais convencionais, num 

isoladamente que talvez as consequências específicas da atividade desviante 

nunca pudessem causar por si mesmas caso não houvesse o conhecimento 
público em relação a ele.”236 

 

O crime é, portanto, uma construção social. Desprovida de ontologia ou 

universalidade. Não há comportamentos criminosos sem que uma lei os defina como tal – 

criminalização primária – e a reação social imprima sobre o indivíduo o rótulo de 

desviante, dando origem à atuação dos mecanismos oficiais de persecução – criminalização 

secundária.
237

  

Ainda, a concepção de BECKER sobre a criação e imposição de regras influencia 

diretamente as análises conflituais sobre a criminalização. A ideia de empreendimentos 

                                                             
234 BECKER, 2008, p. 17-27. 
235 Ibid., p. 19. 
236 Ibid., p. 44. 
237 “Como Kituse e vários outros não se cansam de repetir, não é o comportamento, por si mesmo, que 

desencadeia uma reação segundo a qual um sujeito opera a distinção ‘normal’ e ‘desviante’, mas somente a 

sua interpretação, a qual torna este comportamento uma ação provida de significado. Por isto, em 
determinado sentido, o comportamento é indiferente em relação às reações possíveis, na medida em que é a 

interpretação que decide o que é qualificado desviante e o que não o é. E, se não é possível estabelecer, de 

modo arbitrário, que um comportamento qualquer é um comportamento de tipo criminoso, isto se explica 

pelo papel decisivo que, a tal respeito, desempenham as condições que acompanham a reação ao próprio 

comportamento. Por consequência, todas as questões sobre as condições e as causas da criminalidade se 

transformam em interrogações sobre as condições e as causas da criminalização, seja na perspectiva da 

elaboração das regras (penalização e despenalização, ou seja, criminalização primária), seja na perspectiva da 

aplicação das regras (criminalização secundária: processo de aplicação das regras gerais).” BARATTA, 

2011, p. 95. 
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morais fornece as bases para a concepção de processos políticos de proteção de normas 

culturais – próximo da ideia de conflitos culturais de Thorsten SELLIN. 

Segundo BECKER, os criadores de regras, denominados “cruzados morais”, 

buscariam promover a modificação das regras sociais pela crença de estarem contribuindo 

para um bem maior. Conforme relata o autor, “É apropriado pensar em reformadores como 

cruzados porque eles acreditam tipicamente que sua missão é sagrada.” 238 

A análise de BECKER sobre o processo de criminalização primária é passível de 

muitas críticas. Há uma manifesta idealização da norma como meio para assegurar regras 

saudáveis à sociedade, ainda que a caracterização do que é salutar esteja vinculada a uma 

concepção subjetiva do empreendedor moral. Esta percepção, de idealismo exacerbado, é 

responsável por inseri-lo dentro da tradição dos criminólogos do consenso.  

Em oposição, os conflitualistas compreendem que a legislação é a simples 

cristalização dos interesses do grupo dominante. Não necessariamente tais interesses 

surgem de uma visão do que é melhor para a sociedade. O cinismo no processo legislativo 

é tomado como uma constante da criminalização primária, sendo mais fácil identificar 

exemplos de leis criadas para atender interesses próprios – como incentivos fiscais – do 

que leis destinadas a assegurar interesses comuns a todo o corpo social – como normas de 

proteção ambiental. 

A despeito dessa divergência, as teorias conflituais da criminalidade também 

utilizam a concepção de empreendimentos morais na criação de normas. Entretanto, estas 

rejeitam aquilo que BARATTA denominou de “princípio do interesse social”, que propaga 

a falsa ideia de que o Direito Penal tutela os interesses fundamentais e condições essenciais 

para a preservação da sociedade.
239

 

Dentre os demais teóricos que integram o labeling approach, ganha especial 

relevância a contribuição de Fritz SACK. Este autor foi responsável por rejeitar qualquer 

possibilidade de se falar em criminalidade como entidade preexistente, esvaziando, 

portanto, as bases ontológicas do delito. Essa perspectiva funda um dos corolários da 

Criminologia do Conflito: a necessária precedência do processo de criminalização para que 

se possa falar em criminalidade. Ainda, também é de sua autoria a concepção de que a 

criminalidade é um bem negativo, atribuído a determinado sujeito.
240

 Essa ideia será 

                                                             
238 BECKER, 2008, p. 153. 
239 BARATTA, 2011, p. 42. 
240 Ibid., p. 107-108. 
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incorporada por Austin TURK e utilizada como paradigma para análise da questão 

criminal.
241

  

De forma diversa, a concepção de criminalidade como atributo, e não 

comportamento, é encontrada em Donald BLACK. Para o autor, o sistema normativo não 

apenas confere o rótulo de desviante, mas permite maiores ou menores gradações na 

respeitabilidade
242

 dos agentes. Assim, respeitabilidade seria um atributo normativo, 

inversamente proporcional à quantidade de mecanismos de controle social que atuam sobre 

a pessoa. Passar pelo sistema de justiça criminal diminui drasticamente a respeitabilidade. 

Ser condenado reduz ainda mais. Ser condenado por algum crime infamante caracteriza o 

ápice na redução da respeitabilidade.
243

 

Também é incorporada a ideia de desvio primário e secundário.
244

 BLACK aponta 

que, ao mesmo tempo em que ser alvo da criminalização secundária reduz sua 

respeitabilidade, ter uma baixa respeitabilidade também o torna um alvo mais frequente da 

criminalização secundária. Ainda, a baixa respeitabilidade reduz o acesso aos mecanismos 

legais de proteção de direitos e os próprios direitos da pessoa.
245

 

O paradigma da reação social é, portanto, incorporado nas teorias conflituais da 

criminalidade de forma unânime. A Criminologia do Conflito apresenta um conceito 

próprio de criminalidade, que se ampara em sete pilares centrais, segundo delimita TURK, 

os quais conduzem à concepção de que a criminalidade é uma construção social e um 

atributo negativo conferido pelos órgãos de persecução a determinados indivíduos. 

O primeiro é a inexistência de uma universalidade do delito. Não é possível 

identificar nenhum comportamento que tenha sido proibido em todo e qualquer contexto 

histórico e social. Conquanto isso não implique a inexistência de categorias normativas 

universais, como vedações ao emprego de violência indiscriminada, não há exemplos de 

que se tenha notícia de atos criminalizados universalmente.
246

 

A segunda constatação central à incorporação do labeling é de que não existem 

elementos comportamentais criminosos em si. Se todo o ordenamento jurídico de uma 

sociedade for analisado, não será possível encontrar uma característica comum entre os 

                                                             
241 TURK, 1971, p. 8-10. 
242

 No original, “respectability”. 
243 BLACK, Donald. The behavior of law. special edition. Bingley (Inglaterra): Emerald, 2010, p. 111-112. 
244 Estes conceitos remontam à Edwin LEMERT, que identificava o desvio primário como a variação natural 

em relação ao padrão e o secundário como desvio produzido pela própria variação. YOUNG, 2002,  p. 120. 
245 Ibid., p. 112-113. 
246 TURK, op. cit., p. 10-11. 
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diferentes tipos penais existentes.
247

 Isto é, além do fato de que todos foram 

criminalizados. 

Também conduz a essa conclusão, constituindo o terceiro pilar, a constatação da 

influência dos mecanismos de interpretação dos atos sociais para a seletividade penal.
248

 

Aqui reside o ponto central do paradigma da reação social: a mera criminalização primária 

não basta para tornar um comportamento criminoso. Quando um ato é praticado, este 

depende de que terceiros o interpretem como tal e coloquem em movimento os 

mecanismos de criminalização secundária. 

Em quarto lugar, TURK aponta que todos os indivíduos praticam uma vasta 

maioria de comportamentos socialmente tolerados durante suas vidas.
249

 Este postulado, 

em realidade, é proveniente da teoria da “deriva” de David MATZA.
 250

 Segundo este 

autor, a delinquência é produto de um fenômeno comum em áreas onde os mecanismos de 

controle oficiais se tornam inócuos, ou simplesmente não existem. Nessas situações, os 

indivíduos perdem parte das amarras sociais e ficam à deriva, podendo enveredar por 

caminhos convencionais ou delitivos em igual proporção.
251

 O ponto de partida dessa 

construção teórica, resgatado por TURK, é a desproporcionalidade com que os 

criminólogos descrevem o fenômeno criminal, dando a entender que delinquentes seriam 

criminosos inveterados, incorrendo em comportamentos desviantes de forma constante – o 

que não poderia estar mais distante da realidade, conforme argumenta MATZA: 

 

“A Criminologia Positivista contabiliza muita delinquência. Em suas construções 

teóricas, as teorias da delinquência preveem muito mais atos delitivos do que 

realmente ocorrem. Se delinquentes de fato fossem radicalmente diferentes do 

que o resto da população jovem convencional, de forma que seus 

comportamentos inadequados apenas pudessem ser controlados de forma 

compulsória ou por meio de comprometimentos sérios, seu envolvimento em 

atos delitivos seria mais permanente do que transitório, mais onipresente e 

menos intermitente do que de fato aparenta ser. As teorias da delinquência 

produzem uma quantidade constrangedora de abundâncias que não encontram 
respaldo no mundo real. Essa contabilização de tanta delinquência talvez seja 

uma consequência da imagem distorcida do delinquente que se desenvolveu na 

Criminologia Positivista.” (tradução nossa)252 

                                                             
247 TURK, 1971, p. 11. 
248 Ibid., p. 11. 
249 Ibid., p.13-14. 
250 No original, “drift”. 
251 MATZA, 1964.  
252

 “Positive criminology accounts for too much delinquency. Taken at their terms, delinquency theories 

seem to predicate far more delinquency than actually occurs. If delinquents were in fact radically 

differentiated from the rest of conventional youth in that their unseemly behavior was constrained through 

compulsion or commitment, then involvement in delinquency would be more permanent and less transient, 

more pervasive and less intermittent than is apparently the case. Theories of delinquency yield an 

embarrassment of riches which seemingly go unmatched in the real world. This accounting for too much 
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Na sequência, o quinto postulado decorre da percepção empírica de que um mesmo 

indivíduo costuma responder por uma pluralidade de fatos típicos não relacionados entre 

si. Ou seja, mesmo os clientes preferencias do sistema de justiça criminal respondem por 

imputações variadas, sem uma reincidência expressiva na mesma prática delitiva. Com 

isso, contraria-se a ideia da existência de criminosos natos e tornam-se menos confiáveis as 

diversas tipologias criminais desenvolvidas pela Criminologia Etiológica. Como afirma 

TURK, “A variedade, ao invés da homogeneidade, é a característica dos casos 

documentados de carreiras criminais [...] Ainda assim, a busca por tipos de criminosos tem 

sido intensa.”.
253

 

O sexto ponto é a ponderação sobre a existência de uma cifra negra. Como a grande 

maioria dos atos delitivos não são sequer descobertos e nem registrados, qualquer pesquisa 

que aponte características comuns aos autores de delitos deve ser interpretada com grande 

ceticismo. Torna-se inviável uma análise científica séria de um objeto oculto.
254

 

 Em sétimo lugar, está o outro lado da cifra negra. Enquanto nem todos os 

comportamentos criminosos são descobertos, dentre os que são, nem todos são punidos. 

Embora exista uma pluralidade de motivos para tanto, o ponto central é a seletividade do 

sistema penal. Muitos indivíduos que efetivamente desviam não são rotulados como 

desviantes. E, ainda, há uma sobrerrepresentação de determinadas parcelas sociais na 

punição de certos delitivos específicos.
255

 

Diante dos postulados acima descritos, desenvolvidos no curso da etiologia social e 

culminando com a construção das teorias do labeling approach, torna-se possível 

identificar as bases epistemológicas da Criminologia do Conflito. Estabelecidos seus 

paradigmas centrais, a análise será redirecionada para as contribuições teóricas próprias 

desta Escola Criminológica. 

 

  

                                                                                                                                                                                         
delinquency may be taken as an observable consequence of the distorted picture of the delinquent that has 

developed within positive criminology.” MATZA, 1964, p. 21-22. 
253 TURK, 1971, p. 14. 
254 Ibid., p. 15-16. 
255 Ibid., p. 17-18. 
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7 O ESTADO SEGUNDO AS TEORIAS CONFLITUAIS DA 

CRIMINALIDADE  

 

A perspectiva conflitualista se inicia pela rejeição das ideias de uma sociedade 

consensual, cuja maior expressão se dá nas teorias do contrato social. Portanto, para fundar 

uma corrente divergente no campo da criminologia rompendo com a base utópica das 

teorias do consenso, foi necessário reestruturar a concepção de Estado e de Direito, 

partindo das premissas próprias lançadas por DAHRENDORF. 

Conforme mencionado no Capítulo quarto, a Sociologia do Conflito apresentou 

uma perspectiva própria do fenômeno político estatal. Nela, DAHRENDORF retrata o 

Estado como entidade constante em qualquer organização social e, portanto, a-histórica. 

Embora sua crítica inicial se voltasse contra o uso das teorias contratualistas para a 

explicação da realidade social, quando confrontado com a necessidade de conceber a 

formação e legitimação do fenômeno estatal, as construções teóricas deste autor acabam 

por recorrer justamente à ideia de contrato social como explicação para a existência do 

Estado. 

A mesma incoerência pode ser observada, pontualmente, na recepção criminológica 

das teorias conflituais. Contudo, não se trata de mera repetição da teoria sociológica do 

conflito, mas de verdadeiro refinamento desta. E isso se deve à importância conferida pelos 

criminólogos à análise dos movimentos de criminalização – cujos mecanismos se 

concentram todos dentro da organização estatal. É, portanto, de extrema pertinência 

analisar o fenômeno estatal partindo das perspectivas específicas das teorias conflituais, 

com especial enfoque nas relações políticas travadas pela ocupação e dominação dos 

aparatos estatais por diferentes grupos sociais. 

 

7.1 A TEORIA DO ESTADO DE AUSTIN TURK 

 

Dentre os fundadores da Criminologia do Conflito, ganha especial destaque o 

trabalho de Austin TURK e suas teorizações sobre o fenômeno político e estatal. 

Conquanto todos venham a abordar este tema, ainda que lateralmente, TURK é o 

responsável por dedicar maior atenção ao fenômeno da criminalização e, por consequência, 

aos mecanismos estatais que o legitimam. 
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Por compreender que o conflito é o cerne de toda e qualquer relação social, a 

própria concepção de uma organização política deve ser vista como produto de uma série 

de disputas travadas entre grupos e indivíduos convivendo em um espaço geográfico. No 

entanto, o conflito interpessoal, protagonizado por interesses subjetivos, não se apresenta 

como força motriz da organização social. Apenas quando formada uma pluralidade de 

grupos, cujos interesses são divergentes entre si, o nível de conflituosidade passa a 

demandar mecanismos de resolução e pacificação social. Neste contexto encontra-se a 

justificação conflitualista apresentada para o surgimento do Estado.
256

 

A centralidade do conflito é resultante de uma visão do homem como ser gregário, 

cuja sobrevivência depende de um agrupamento entre semelhantes. VOLD, inclusive, 

chega a fazer referência a esta perspectiva da natureza humana, que alia a ideia de Thorsten 

SELLIN às teorias da aprendizagem, retratando o homem como criador e criatura de seu 

convívio social.
257

 Portanto, a soma dos interesses individuais, consolidada na forma de 

interesses de grupos, é o passo inicial para o surgimento de conflitos sociais. Cada 

conjunto de cidadãos busca a consolidação e o primado de seus interesses próprios em 

detrimento daqueles que lhe são opostos. Para explicar essa dinâmica, TURK faz uso da 

ideia de oportunidades de vida, conceito central apresentado por DAHRENDORF
258

, no 

qual cada agregação social estaria em uma constante luta pela garantia de meios e 

oportunidades para concretizar seus valores e interesses próprios.
259

 

Assim como ocorre dentro da Sociologia do Conflito, também os criminólogos 

dessa vertente inserem o conflito de classes como questão periférica. Embora não neguem 

a relevância ou assumam se tratar de questão datada, o termo “classe” é evitado, 

reforçando a crítica de CHOMSKY à mistificação do termo como tabu
260

. As questões 

pertinentes às relações de produção são traduzidas como ausências de oportunidades, 

resultantes de óbices materiais, como se extrai da análise velada desta questão realizada 

por TURK: 

                                                             
256 TURK, 1982,  p. 12-13. 
257 “This social view process view of human societies is associated with a view of human nature that holds 

that people are fundamentally group-involved beings whose lives are both a part of and a product of their 
group associations.” BERNARD; SNIPES; GEROULD, 2010, p. 247. 
258 No original, life chances. 
259 “The political organization of social life results from and is characterized by conflicts (often more implicit 

than explicit) among different individuals or groups of people trying to improve and ensure their life chances 

– that is, the likelihood that they, at least, will have the means and opportunities to realize their respective 

vision of the good life. Although conflicts between individuals sometimes play a significant part in 

instigating or aggravating wider conflicts, interpersonal conflicts as such appear to be essentially irrelevant 

for understanding the systemic nature of intergroup conflicts.” TURK, op. cit., p. 12. 
260 CHOMSKY, 2011, p. 119. 
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“Claramente, os agrupamentos de maior consequência são aqueles definidos 

pelas diferenças de recursos materiais disponíveis aos seus membros, sendo 
também os mais diretamente envolvidos, de forma implícita e explícita, nos 

conflitos pela alocação de recursos. Quanto menos condições materiais estiverem 

disponíveis, menores as chances de se obter e aproveitar dos bens 

proporcionados pela vida, sejam eles quais forem.” (tradução nossa)261  

 

 Para justificar o surgimento do fenômeno estatal, dispensando uma análise 

histórica das condições materiais em que isso ocorreu, TURK entende que a presença 

constante de conflitos conduz à necessidade de um ente mediador. Isto ocorre porque um 

grupo irá, invariavelmente, estabelecer sua dominância sobre outro, em uma forma pura de 

exercício de poder. E, para a teoria conflitual, poder é identificado como o controle de 

recursos materiais, cuja distribuição e utilização configuram formas diretas de interferência 

nos comportamentos individuais de terceiros.
262

 Esta perspectiva implica no 

reconhecimento de que poder não é apenas o controle da violência, ou tampouco a 

concentração de aportes econômicos. Mais abrangente, o poder é a capacidade de 

influência, mediata ou imediata, operada pela regulação de recursos materiais.   

Dentro da perspectiva conflitualista, são identificadas cinco dimensões pelas quais 

o poder se manifesta. A primeira, mais perceptível, é o monopólio da violência, seja ela 

concretizada por vias bélicas, pessoais ou mesmo por instituições de repressão. A segunda 

é a dimensão econômica, na qual se insere o controle da produção e alocação de recursos 

materiais. A terceira corresponde ao poder político, a capacidade de certos grupos de 

tomarem decisões, regularem formalmente as ações alheias e influenciarem nos processos 

políticos de forma geral. Há, ainda, o chamado poder ideológico, cujo conteúdo se 

expressa na capacidade de definição de crenças e valores, e restrição do acesso de terceiros 

às fontes de conhecimento. Por fim, a quinta dimensão do poder se expressa pela 

capacidade de controle da atenção e tempo dos cidadãos, denominado poder diversivo
263

, 

relacionado ao papel que é desempenhado pelos meios de comunicação.
264

 

                                                             
261 “Clearly the most consequential groupings are those defined by differences in the material resources 

available to members, and most directly involved in implicit and explicit conflicts over the terms of 

allocation. The fewer material resources available, the less chance of obtaining and enjoying life’s goods, 
whatever they may be.” TURK, 1982, p. 13. 
262 “Having power in a social relationship means having some relative control over the resources avaliable to 

persons in that relationship. Using power means demonstrating that control by altering the range of relative 

attractiveness of behavioral options open to other in the relationship.” Ibid., p. 14. 
263 No original, diversionary power. Trata-se de construção teórica elaborada pelo próprio Austin TURK, no 

ensaio “Law as a weapon in social conflict”.  TURK, Austin. Law as a weapon in social conflict. In: STOUT, 

Angela Kathryn; BUONO, Richard Alan Dello; CHAMBLISS, William. Social Problems, law and society. 

Oxford: Rowman & Littlefield, 2004, p. 101-108. 
264 Id., 1982, p. 15. 
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O exercício puro do poder ocorre independente da existência do Estado. Seus 

detentores ocuparão um local privilegiado no estrato social, assumindo o papel de 

autoridades. Os demais, submetidos aos mecanismos de controle controlados por outros, 

ocupam a posição de súditos. Esta nomenclatura, utilizada por TURK, não faz referência a 

nenhum meio de produção ou organização social específica, mas se reporta a um dualismo 

sempre existente em qualquer forma de convívio interpessoal.
265

 

Em estruturas sociais complexas, porém, o exercício direto do controle se mostra 

insuficiente. Torna-se necessário instituir uma organização política que, ao mesmo tempo, 

legitime e mascare a distribuição desigual de poder. E isso ocorreria na transição do poder 

para a autoridade, um processo compreendido por TURK como sendo a ilustração de um 

modelo ideal de formação de sociedade: 

 

“A transformação do poder em autoridade é um processo que é sempre 

problemático e nunca acabado, e, portanto, reversível. Em outro momento, ao 

discutir a natureza da ordem legal, caracterizei este processo como o ‘modelo 

ideal’ de um movimento histórico direcionado à concretização dos seguintes 

passos: dominação militar, estabelecimento de jurisdição, institucionalização da 

polícia, continuidade demográfica e hegemonia ideológica.” (tradução nossa)266 

 

Em síntese, a consolidação da organização política requer, em princípio a 

dominação militar de determinado território. A conquista militar representa a aplicação 

direta do poder em sua primeira dimensão. Após consolidada a dominação geográfica por 

determinado grupo, este terá de fundar mecanismos institucionais que permitam a 

manutenção de seus interesses em uma posição de dominância. Esta segunda, o 

estabelecimento de uma jurisdição, está vinculada ao surgimento do fenômeno jurídico. 

Isto é, não basta a violência para consolidar a conquista, sendo necessário estabelecer a 

soberania dos conquistadores sobre o território dominado, fixando seus limites geográficos 

e, por consequência, a extensão de seus poderes.
267

 

Antes que uma ocupação militar possa se afirmar enquanto Estado, o uso da 

violência deve não apenas se voltar para além de suas fronteiras, como também ser 

redirecionado para dentro delas. Ou seja, é necessário assegurar o poder, legitimando o 

controle da violência bélica pelas autoridades contra seus súditos. Para tanto, os valores e 

                                                             
265 TURK, 1982, p. 17. 
266

 “The transforming of power into authority is a process that is always problematic and never finished, and 

is therefore reversible. Elsewhere, in discussing the nature of legal order, I have characterized the process in 

‘ideal type’ terms as historical movement toward realization of the following conditions: military dominance, 

established jurisdiction, institutionalized policing, demographic continuity, and ideological hegemenony.” 

Ibid., p. 17. 
267 Ibid., p. 19-20. 
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interesses do grupo dominante devem assumir a forma jurídica da legalidade, convertendo 

suas pretensões em regras. E tais regras, consolidadas na forma jurídica de uma ordem 

legal, devem ser respeitadas pelos cidadãos, ainda que isto dependa da sua aplicação 

coercitiva. Assim, dentro deste modelo ideal, explica-se o surgimento da polícia, como 

instituição de controle interno e aplicação coercitiva da ordem legal.
268

 

A etapa subsequente depende da capacidade do grupo dominante de assegurar a 

segurança interna e as condições mínimas para reprodução da população. Nenhuma 

sociedade existe sem a população que a compõe. A persistência de uma organização 

política depende da sua capacidade de continuar se reproduzindo. Necessário, pois, 

assegurar sua continuidade demográfica.
269

 

Por fim, a transição de poder em autoridade reside em seu mais complexo e 

refinado objetivo: a consolidação de uma hegemonia ideológica. Nenhuma ordem legal, 

seguindo o raciocínio de TURK, é capaz de se manter exclusivamente com base na 

aplicação coercitiva da violência legitimada. Em alguma medida, tanto súditos quanto 

autoridades devem compartilhar de preceitos comuns que naturalizem a ordem social 

imposta: “Na mente da população, a vida social como é se torna a vida social como ela 

deveria ser.”
270

 

Esta descrição idealista da formação de um Estado – que desconsidera a 

historicidade do conceito de Estado e se mostra desapegada de qualquer substrato material 

– se encerra na criação de uma ideologia dominante. A ocupação militar deve ser 

consolidada, legitimada, assumindo uma organização política própria, regulamentada, 

dando origem a uma ordem legal, institucionalizada, por meio da formação de mecanismos 

de repressão e mediação que assegurem sua soberania, e introjetada como ordem posta e 

inevitável no imaginário coletivo de seus cidadãos.
271

 A naturalização da distribuição 

desigual de poder é o ponto chave da existência da autoridade e, portanto, elemento 

indispensável para a formação do Estado. 

Se a legitimação do Estado não decorre da dominação direta e violenta, isso implica 

o reconhecimento de que há alguma justificação racional para sua existência. Os 

conflitualistas oferecem uma explicação simples, resgatando o conceito de Max WEBER 

                                                             
268

 TURK, 1982, p. 21-23. 
269 Ibid., p. 25-27. 
270 “In the minds of the people, social life as it is becomes social life as it ought to be.” Ibid., p. 27. 
271 “To summarize, given that an initial power structure has resulted from struggles to maximize life chances, 

it becomes an authority structure (a ‘legal’ order) to the degree that the people involved begin assuming the 

inevitability of the unequal distribution of resources, and therefore of life chances.” Ibid., p. 30. 
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de dominação racional ou legal
272

, aduzindo que as formas jurídicas levam à crença de que 

a autoridade reside em uma base lógica e principiológica rígida e orientada à concretização 

daquilo que é melhor para a sociedade. A mistificação da lei, revestida de traje de 

racionalidade suprema, conduz à falsa percepção de que as autoridades detêm não só mais 

poder, como maior esclarecimento que seus súditos.
273

 

Ainda, a legitimação do Estado também é proveniente dos conflitos que permeiam 

o corpo social. A onipresença de embates entre grupos sociais produz, ironicamente, um 

consenso: é necessário o estabelecimento de uma ordem legal capaz de promover uma 

redução nos conflitos existentes. Para as autoridades, tal ordem terá de ser moldada em 

conformidade com seus interesses, garantindo sua preservação em uma posição dominante. 

Para os súditos, essa ordem será o bastião de esperança na restrição da dominação direta de 

um grupo social sobre outro. Ambos, influenciados por uma perspectiva própria, entram 

em acordo quanto aos benefícios da existência de um ente estatal: 

 

“Eles [os sistemas legais] são originados das tréguas e outros acordos 

estabelecidos entre as partes em conflito e são desenvolvidos a partir dos 

esforços conjuntos das autoridades e súditos para a diminuição dos custos e 

riscos dos conflitos sociais. Para as autoridades, um sistema legal é desejável 
enquanto fizer crer que facilitará a aquisição e imposição do poder, ao mesmo 

tempo em que protege e justifica a boa vida que a posição de poder os permite 

usufruir. Aos súditos, o desejo de um sistema legal depende principalmente da 

percepção de sua eficácia em restringir as formas mais brutas de exploração, 

concedendo alguma forma de reconhecimento aos grupos relativamente 

desprovidos de poder, fornecendo a esperança de uma vida mais tolerável e, 

quem sabe, melhor. A despeito das perspectivas opostas, tanto autoridades 

quanto sujeitos tendem a concordar na necessidade de algum sistema legal (com 

reservas de ambos os lados quanto ao sistema que efetivamente existe), ao menos 

para reduzir o uso da violência, de fraudes e a incertezas nas relações 

interpessoais.” (tradução nossa)274 

 

O processo de consolidação da autoridade e, por consequência, do Estado, é 

dialético. Está em constante renovação. E isso ocorre porque a posição de poder assumida 

                                                             
272 WEBER, Max. Os três tipos puros de dominação legítima. Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/291528/mod_resource/content/1/Weber%20Os%20tr%C3%AAs%

20tipos%20de%20domina%C3%A7%C3%A3o%20leg%C3%ADtima.pdf>. Acesso em: 5 abr. 2017. 
273 TURK, 1982, p. 31. 
274 “They originate in truces and other accommodations among conflicting parties, and are developed in the 

course of efforts by both authorities and subjects to reduce the costs and risks of social conflict. To 

authorities, a legal system is desirable as long as they believe that it facilitates their acquisition and exercise 

of power, while protecting and justifying the good life which power enables them to enjoy. To subjects, the 

desirability of a legal system depends mainly upon its perceived effectiveness in restraining the authorities 

from at least the grosser forms of exploration, thus giving the relatively powerless some hope of a tolerable 

and perhaps better life. In spite of their opposing class perspectives, both authorities and subjects are likely to 

agree on the need for a legal system (with reservations on both sides about the one they actually have), 

minimally in order to reduce force, fraud, and uncertainty in interpersonal relations.” Ibid., p. 37. 
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pela autoridade será constantemente desafiada, sendo que o exercício do poder, 

principalmente por meio da violência estatal legitimada, é responsável pela manutenção ou 

renovação da ordem social. Deve existir um equilíbrio entre o consenso – pela necessidade 

de existência do Estado – e o conflito. 

A hegemonia ideológica é o fator mais importante para a consolidação da 

autoridade. Contudo, não é possível assegurar sua plenitude. A continuidade dos conflitos 

sociais indicia a inevitabilidade de coexistência de valores e interesses divergentes, os 

quais podem representar verdadeiros riscos a essa dominação. No entanto, enquanto o 

pensamento hegemônico estiver disseminado, haverá uma conformação dos súditos e das 

autoridades aos seus papéis sociais: “[...] tanto eventuais autoridades quanto eventuais 

súditos aprendem e continuamente reaprendem a interagir entre si ocupando, 

respectivamente, os papéis de status superior e inferior, de dominantes e submissos.”
275

  

Autoridades e súditos, por pertencerem a grupos sociais distintos, estão em 

constante distanciamento. As relações de conformidade dos indivíduos com seus papéis 

sociais dependem de reforços permanentes da hegemonia ideológica, o que pode não 

ocorrer quando as distinções sociais se tornam muito acentuadas, ou mesmo pela 

introdução de novos atores nas relações sociais. Isto é, quando as autoridades excluem seus 

súditos do convívio direto, quando há fenômenos migratórios em curso, ou mesmo na 

transição geracional, é possível a ocorrência de um impacto severo no equilíbrio sempre 

precário entre consenso e conflito. Neste cenário, a reação das autoridades tende a se 

amparar nos mecanismos de coerção que estão em seu domínio, o que resulta no 

agravamento da situação de conflito.
276

 

Reside, aqui, o paradoxo da concepção conflitual do Estado. A organização política 

depende igualmente de mecanismos coercitivos e consensuais. Contudo, o emprego dos 

mecanismos de coerção é diretamente proporcional à redução na base do consenso. 

Criminalizar determinados grupos ou estratos sociais, utilizando do aparato policial para a 

repressão de suas demandas, implica a percepção deste grupo quanto ao desequilíbrio na 

distribuição de poder: 

 

“Quanto mais conscientes os súditos se tornam da relação de autoridade, menos 

automático será seu comportamento e mais provável será o surgimento de 

questionamentos sobre a essência da relação em que se encontram. Autoridade é 

                                                             
275 “[...] both eventual authorities and eventual subjects, learn and continually re-learn to Interact with one 

another as, respectively, occupants of superior and inferior statuses and performers of dominating and 

submissive roles.” TURK, 1971, p. 41-42. 
276 Ibid., p. 44. 
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o poder inquestionado; a autoridade inevitavelmente terá de provar sua força e 

solidez, para determinar se sua posição nessa relação social continuará a mesma. 

[...] Assim, embora a repressão seja necessária à preservação da autoridade, 

tende a estimular uma maior percepção da relação autoritária, contribuindo 

paradoxalmente para a desintegração, e também para o fortalecimento, da norma 

social de deferência da qual depende a própria existência da autoridade. ”  

(tradução nossa) (Sic.)277 

 

7.2 A VISÃO DO ESTADO APÓS A GUINADA SOCIALISTA DE RICHARD 

QUINNEY 

 

Outro criminólogo do conflito que se debruça explicitamente sobre o fenômeno 

estatal é Richard QUINNEY. A obra deste autor pode ser categorizada em dois momentos 

distintos. De início, suas análises se circunscrevem com perfeição à teoria conflitual da 

criminalidade, sendo de fácil identificação todas as características da Criminologia do 

Conflito elencadas no ponto 5.2. Contudo, QUINNEY gradativamente incorpora a 

influência da Criminologia Crítica, chegando a classificar a maior parte dos estudos 

criminológicos como carentes de uma compreensão crítica, porque “inteiramente baseados 

na sensibilidade da ordem convencional existente”.
278

 

O segundo momento da obra de QUINNEY apresenta maior relevância à 

compreensão do Estado em uma sociedade conflitiva. Ao abordar a estrutura da sociedade 

capitalista avançada – ponto que o distingue dos demais conflitualistas, por conferir 

inegável importância à luta de classes –, o autor expressamente argumenta que qualquer 

teoria da criminalização deve ser precedida de uma teoria do Estado: 

 

“Uma teoria do crime necessariamente pressupõe uma teoria do Estado. Uma vez 

que é por meio da política do Estado que o comportamento é oficialmente 

definido como criminoso, qualquer explicação do crime (incluindo controle do 

crime e criminalidade) também implica uma teoria da natureza do Estado. No 

senso oficial, o Estado controla as atividades sociais; e no curso de fazê-lo, 

define-se como criminosa qualquer atividade que viole os interesses que o 

Estado está promovendo e protege.”279 

 

                                                             
277 “The more aware subjects become of the authority relationship, the less automatic their behavior, the more 

likely they are to question the very essence of the relationship. Authority is unquestioned power; questioned 

authority implies the inevitability of tests of strength to determine whether the social relationship will 

continue and whether in the same form and with the same ordering of the related parties.[…] Thus, although 

sanctioning is necessary to preserve authority, it tends to stimulate greater awareness of authority, thereby 

contributing paradoxically to the breakdown as well the strengthening of the social norm of deference on 

which the authority ultimately depends.” TURK, 1971, p. 45. 
278 QUINNEY, 2016, p. 37. 
279 Ibid., 2016, p. 95. 
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O ponto central da análise de QUINNEY sobre o fenômeno estatal é o resgate da 

teoria marxista. Sua aplicação permitiria, segundo argumenta o autor, a compreensão do 

Estado como instrumento de dominação de classe e, também, como agente de coordenação 

administrativa da sociedade capitalista. E, em razão das alterações ocorridas na transição 

de um capitalismo industrial para um modo de produção mais complexo, também o Estado 

teria se atualizado de forma a acompanhar tais mudanças sem, contudo, ter se modificado 

por completo. Não mais o Estado atuaria apenas para assegurar a expansão capitalista; 

tampouco seria mero instrumento de dominação burguesa. A forma estatal no capitalismo 

avançado é uma entidade em transição, que incorporou as contradições do capitalismo e 

adquiriu maior autonomia do que possuía em estágios anteriores deste modo de produção. 

Sua principal característica é a capacidade de traduzir a luta de classes de forma política.
280

 

O Estado, assim, desempenha duas funções inter-relacionadas: acumulação e 

legitimação. A primeira se destina a promover a reprodução do capitalismo, propiciando 

acumulação de capital e valorização do valor por meio do controle das condições para a 

expansão capitalista e, também, atuando diretamente no setor produtivo. Incube ao 

fenômeno estatal igualmente a legitimação da extração de mais-valia e manutenção da 

ordem social, mascarando os processos de subordinação real dos trabalhadores como 

meros acordos de vontade entre as partes.
281

 

A reprodução do capitalismo depende diretamente da capacidade estatal de cumprir 

com suas tarefas de acumulação e legitimação. A segunda compreende não apenas a 

legitimação formal, que ocorre pela imposição da forma jurídica sobre as relações sociais, 

como também a legitimação pelo uso de métodos coercitivos. Ou seja, o emprego da 

violência legitimada como método de pacificação social pela manutenção da ordem 

posta.
282

  

A despeito das diferenças que este segundo momento no pensamento de QUINNEY 

apresenta em comparação ao restante dos conflitualistas, ainda assim estão presentes os 

elementos centrais de uma análise própria da Criminologia do Conflito. Por introduzir o 

pensamento marxista para a análise do Estado, QUINNEY reconhece a importância dos 

conflitos de classe no modo de produção capitalista. Porém, entende que o fenômeno 

estatal é responsável por transformar a luta de classes em uma luta eminentemente política, 

                                                             
280 QUINNEY, 2016, p. 96-98. 
281 MARX, 2013, p. 577-580. 
282 “O Estado no capitalismo avançado, portanto, não é simplesmente um instrumento para promoção de 

interesses da classe dominante. Ao invés disso, o Estado assegura toda a ordem do capitalismo.” QUINNEY, 

op. cit., p. 100. 
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travada dentro das instituições que lhe são próprias. Ao sintetizar suas ideias, o autor 

reafirma o primado do político sobre o econômico: 

 

“A luta de classes está, então, sendo elevada e transposta dentro da luta política. 

O estado capitalista crescentemente confia na repressão política da luta de 

classes. Para a classe trabalhadora, a luta de classes se torna uma luta política.”283 

 

Richard QUINNEY, em seu segundo momento teórico, abandona a crença na 

capacidade estatal de solução e mediação dos conflitos. Isso não modifica a concepção de 

que o Estado desempenha este papel, apenas implica o reconhecimento de que é incapaz de 

resolver ou apaziguar as contradições existentes em uma sociedade capitalista avançada. 

Para o autor, verifica-se que qualquer função inclusiva relegada ao Estado resulta em 

fracasso. Portanto, a ideia de um Estado de bem estar social é contraditória, porque 

impossível criar condições para expansão do capitalismo – sistema necessariamente 

excludente, cuja existência requer a acumulação de capital nas mãos de poucos e a 

extração de mais-valia de muitos – e, ao mesmo tempo, promover a inserção dos 

marginalizados no mercado de trabalho, ou tentar assegurar melhores condições de vida 

para a parcela da população que compõe o exército de reserva.
284

 

A decepção com o Estado de bem estar social se mostra determinante para a 

mudança operada no pensamento de QUINNEY. Uma década antes de apresentar o início 

de sua guinada socialista, este autor se utilizava do mesmo conceito de poder introduzido 

por TURK para compreensão do fenômeno estatal. Poder era compreendido como a 

capacidade de determinado grupo em influenciar as ações de terceiros. E sua função 

primordial é a manutenção da ordem através do Estado. Com isso, afirmava que a coesão 

de qualquer sociedade era produzida por meio de coerção e constrição, ou seja, pela 

repressão legitimada. E, por fim, compreendia que a sociedade está em constante 

movimento em razão da tentativa de diversos grupos em ascenderem ao poder, retomando 

a ideia de desigualdade na distribuição do poder como característica fundamental do 

conflito social.
285

 

Seguindo a linha inicial de pensamento deste autor, as políticas públicas devem ser 

compreendidas como o produto da ascensão de determinado grupo ao poder, cujo objetivo 

                                                             
283 QUINNEY, 2016, p. 100-101. 
284 Ibid., p. 101. 
285 Id., 2008, p. 11. 
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é impor seu conjunto próprio de valores aos demais membros do corpo social.
286

 Portanto, 

se um grupo anteriormente marginalizado for capaz de assumir posições de poder, as 

políticas públicas por eles desenvolvidas implicarão um maior reconhecimento de seus 

integrantes e proporcionarão mais possibilidades de acesso aos mecanismos de poder. Se a 

questão central é a desigualdade na distribuição de poder e, como também argumentam 

DAHRENDORF e TURK, isto se deve à estrutura institucional de cada forma estatal, a 

solução dos conflitos se dá pela melhor distribuição de oportunidades de vida. Instituições 

mais democráticas tornariam a vida social mais justa de forma que o Estado de bem estar 

social seria o modelo ideal para a transformação de uma realidade excludente em inclusiva. 

O modelo de bem estar não se provou capaz de lidar com as contradições do modo 

de produção capitalista. Políticas inclusivas não eliminaram os conflitos sociais. Mais do 

que isso, mesmo no período de pleno emprego do pós-guerra, as taxas de criminalidade – 

representando o ponto onde ocorreria o maior impacto das políticas afirmativas – não 

diminuíram.
287

 Este fenômeno, inclusive, despertou o interesse de grande parte dos 

Criminólogos, que se dedicaram a entender as razões pelas quais a abundância econômica 

e a política inclusiva não concretizaram as promessas de consolidação de uma sociedade 

harmônica. David GARLAND denominará a política criminal desta época como 

“previdenciarismo penal”: 

 

“A exemplo do Estado de bem-estar moderno do qual era parte, o previdenciarismo penal 

se desenvolveu como uma solução estratégica para um problema historicamente específico 

de ordem, e estava amparado por um tipo particular de experiência e de memória coletivas. 

Como vimos, o previdenciarismo penal se voltava aos problemas do desajustamento 

individual, altamente concentrados nos setores mais pobres da população, e que eram por 

ele atribuídos à pobreza, à socialização deficiente e à privação social. Os problemas com os 
quais ele lidava eram, em outras palavras, as patologias clássicas da sociedade de classes 

industrializada e desigual.”288 

 

A política criminal de bases previdenciárias não perdurou. Seus resultados não 

foram conforme pretendido, gerando uma ruptura no pensamento criminológico da 

etiologia social que vinculava a questão criminal com a pobreza. O paradigma 

mertoniano
289

, portanto, se mostrou insuficiente para compreensão do fracasso no controle 

                                                             
286 “A major assumption in my conception of society, therefore, is the importance of interest groups in 

shaping public policy. Public policy is formed as to represent the interests and values of groups that are in 

positions of power.” QUINNEY, 2008, p. 12. 
287 O período dos “anos dourados” se refere à década de 1950 e 1960 nos países integrantes das Forças 

Aliadas na Segunda Guerra Mundial, especialmente Estados Unidos e Reino Unido.  
288 GARLAND, 2008,  p. 119.  
289 Robert King MERTON, em sua teoria da anomia, vincula diretamente criminalidade e pobreza, como 

sendo a segunda produto da primeira. Sobre: BERNARD; SNIPES; GEROULD, 2010, p. 162-170. 
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das ações delitivas, eis que pressupunha a exclusão social como causa central na adoção de 

comportamentos desviantes. O contraste entre a realidade social do crime e a expectativa 

criminológica foi analisado por Jock YOUNG, sem o enfoque político criminal de 

GARLAND, mas abordando as transformações sociais operadas no período subsequente 

aos anos dourados: 

 

“O aumento da criminalidade no período de 1960-75 ocorreu numa época de 

pleno emprego, quando os padrões de vida alcançaram níveis jamais conhecidos 

na história humana, e isto no contexto de uma vasta expansão das prestações 

previdenciárias. A crença amplamente sustentada no positivismo social – de que 
o crime era causado por más condições sociais – foi claramente contradita, pois a 

criminalidade aumentou à medida que o Ocidente enriqueceu. É verdade que o 

positivismo social foi em certa medida reabilitado na recessão dos anos 1980, 

mas o impacto sobre a teoria criminológica do aumento da criminalidade em 

períodos de prosperidade foi profundo.”290 

 

De fato, como afirma Jock YOUNG, o impacto da descrença no Estado de bem 

estar social dentro da Criminologia é inegável. Enquanto autores pertencentes à 

Criminologia Crítica buscavam rever a questão criminal pela ótica do fracasso ocorrido, 

criminólogos conservadores, como bem ilustra a produção de James Q. WILSON, 

resgatavam o discurso onipresente da lei e ordem, evocando o saudosismo de uma 

sociedade segura, utópica e inexistente, para propiciar o abandono do pensamento político 

criminal então vigente e o retorno à crença infundada em uma sociedade repressiva como 

solução para os mais diversos problemas sociais.
291

 

Neste cenário, Richard QUINNEY lidou com o abalo de sua teoria de forma 

bastante radical. Em sua autocrítica, compreendeu que o fracasso das políticas criminais 

inclusivas se deu não em razão de problemas práticos em sua aplicação, mas sim em uma 

má compreensão teórica em sua base.
292

 A ideia de que o Estado serviria para promover a 

inclusão social como forma de solução de conflitos estaria equivocada: 

 

“O Estado capitalista avançado está continuamente sujeito a contradições e 

crises. As políticas estatais de beneficiamento, ao invés de resolver as 

contradições estruturais do capitalismo, servem para exacerbar problemas 

                                                             
290 YOUNG, Jock. A sociedade excludente: exclusão social, criminalidade e diferença na modernidade 

recente. Rio de Janeiro: Revan, 2002, p. 62. 
291 Sobre o resgate do discurso conservador e sua crítica: Ibid., 2002, p. 179-188.  
292

 Neste ponto, Richard QUINNEY adota uma posição mais próxima à Criminologia Crítica do que à 

Criminologia do Conflito. Sua visão adota um marxismo antirreformista, renegando a crença em superação 

do capitalismo por qualquer meio institucional. Porém, a despeito da postura radical presente na revisão de 

seu posicionamento anterior, QUINNEY se reafirma um conflitualista ao retomar a análise da luta política 

por inclusão social, em direção ao socialismo, como resposta ao problema apontado. QUINNEY, 2016, p. 

116-120. 
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existentes e criar outros novos. O crescimento da população excedente gerada 

pelas demandas do capitalismo avançado não podem ser manipuladas pelo 

beneficiamento do estado. O que está sendo produzido na sociedade capitalista 

avançada é um aumento do exército de reserva de desempregados. Pela sua 

própria natureza, o beneficiamento do estado gera mais problemas do que pode 

resolver. Não pode integrar a população deslocada produzida pelo modo 

capitalista de produção. A fase de beneficiamento do Estado capitalista está em 

transição. 

O que está emergindo é uma nova estratégia de política do estado capitalista. A 

função de controle do estado está sendo revista e expandida. Consubstanciada 

nesse desenvolvimento, contudo, está a dialética entre o aumento do controle e a 
resistência ao controle. Isso ocorre, particularmente, no domínio onde controle é 

mais explicitamente praticado, em organizações de serviços do capitalismo 

avançado e no controle da população excedente da classe trabalhadora. A função 

expandida do estado é a fonte da crise nela mesma. A tentativa do estado de 

controlar os problemas gerados pelo capitalismo tardio é a base do aumento dos 

conflitos sociais e da luta política. 

Consequentemente acontece o controle do crime, caracterizado pela emergência 

de ‘justiça criminal’, crescentemente se torna locus principal da luta política.”
293

 

(Sic.)294 

 

O ponto central nesta teoria é o reconhecimento da incapacidade do Estado em 

resolver conflitos estruturais pela adoção de políticas inclusivas. O conflito é a origem da 

forma estatal, sendo impossível conceber qualquer organização social desprovida de 

conflitos. E o conflito central ao modo de produção capitalista, do qual depende 

diretamente, é a luta de classes. Se o Estado, portanto, se revela incapaz de solucionar os 

conflitos próprios deste modo de produção – não por incompetência, mas por depender 

diretamente destes para sua existência –, a função de legitimação realizada pela forma 

estatal assume novas feições. 

 A reestruturação da atuação estatal na resolução de conflitos é denominada por 

QUINNEY como crise de legitimação.
295

 O reconhecimento da insuficiência das ações 

afirmativas como solução inclusiva, bem como dos problemas sociais gerados pelo modelo 

de bem-estar exacerba a face remanescente dos mecanismos de controle. A repressão pela 

violência legitimada se apresenta como única técnica possível – ou melhor, restante – para 

manutenção da ordem social em um Estado capitalista. A contínua reprodução do 

capitalismo, portanto, dependeria mais da imposição vertical das normas do que da 

construção de uma hegemonia ideológica. Neste ponto, portanto, QUINNEY e TURK 

adotam posturas contrárias. 

                                                             
293 QUINNEY, 2016, p. 101. 
294

 A tradução desta obra de QUINNEY apresenta uma série de problemas, tornando-a quase ininteligível em 

alguns pontos – principalmente em razão da preservação da estrutura das orações do idioma original, 

passando a impressão de que parte considerável da obra foi convertida ao português pelo uso de ferramentas 

de tradução automáticas, sem preocupação com a consistência do texto. Entretanto, por se tratar de citação 

direta, o excerto foi reproduzido conforme a tradução. 
295 QUINNEY, op. cit., p. 102-106. 
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A despeito da divergência entre os autores, o pensamento de ambos se circunscreve 

dentro de um mesmo marco teórico. Assim como havia feito DAHRENDORF, os 

criminólogos do conflito concebem o fenômeno estatal como entidade permanente e 

pressuposta para a existência de vida social organizada. Entretanto, enquanto TURK se 

refere ao Estado como forma de organização política genérica, QUINNEY toma o cuidado 

de restringir sua análise ao Estado capitalista e, em específico, à sua forma desenvolvida 

nas sociedades capitalistas avançadas. Porém, encontra-se presente em ambos o 

reconhecimento da luta política como a mais importante manifestação de conflito social, 

centralizando, portanto, o centro gravitacional da teoria do Estado na disputa pelo acesso 

às posições de poder contidas dentro do aparato estatal. 

A adoção de uma perspectiva crítica, de origem marxista, não é capaz de realocar a 

obra de QUINNEY para a Criminologia Crítica. Conquanto profunda, a análise promovida 

em seu segundo momento epistemológico redunda nas mesmas conclusões que antes havia 

alcançado. Embora compreenda que a função precípua do fenômeno estatal é permitir a 

reprodução do modo de produção capitalista, ainda assim reafirma a importância do Estado 

enquanto instrumento de dominação, no qual se dá a consolidação do poder. E, para 

justificar esta perspectiva, aponta que todos os conflitos, sejam eles de natureza 

econômica, de gênero, de raça, etc., são traduzidos na forma de conflitos políticos, 

incorporados dentro da dinâmica institucional estatal.
296

 O poder ainda é compreendido 

como a dominação dos mecanismos políticos. O conflito continua sendo o produto da 

distribuição desigual de acesso aos mecanismos de poder. E o Estado ainda é concebido 

como o mecanismo mais exacerbado de controle social de um grupo dominante sobre os 

demais: 

 

“O sistema capitalista deve se reproduzir continuamente. Isso acontece de várias 

formas, variando de estabelecimentos de ideologia hegemônica até a maior 

exploração de trabalho, da criação da polícia pública coercitiva à repressão da 

população. Mais explícito é o ‘Estado’ que assegura a ordem capitalista. Por 

meio de vários esquemas e mecanismos, então, a classe capitalista é capaz de 

dominar.[...] 

O Estado, então, surge para promover e proteger os interesses da classe 

dominante, a classe que possui e controla os meios de produção. O Estado existe 

como um dispositivo para controlar a classe explorada, a que trabalha para 
benefício da classe dominante.”297 

 

                                                             
296 “Assim, o estado capitalista nos faz políticos, para fazer da lua de classes uma luta política.” QUINNEY, 

2016, p. 104. 
297 Ibid., p. 63-64. 
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7.3 AS APROXIMAÇÕES ENTRE A TEORIA CONFLITUAL E MARXISTA SOBRE O 

FENÔMENO ESTATAL 

 

As teorias conflituais percorrem um caminho notável na formulação de uma teoria 

do Estado que lhes é própria. De início, rejeitam qualquer análise materialista histórico-

dialética, embora proclamem, ao mesmo tempo, abandonar a corrente idealista e rejeitar a 

concepção de um contrato social. Para isso, trabalham com um modelo ideal de fenômeno 

estatal, como fez TURK, categorizando os estágios presentes na transformação do poder 

em autoridade e a consequente sedimentação do Estado. Ao final de seu percurso, contudo, 

encontram-se em terreno já explorado por pensadores marxistas.  

Assim, aproximam a análise do fenômeno estatal àquela elaborada meio século 

antes por Vladmir Ilitch Ulianov, conhecido como LÊNIN. Esta perceptível coincidência 

ocorre tanto na compreensão das funções do Estado na sociedade, quanto na teorização de 

seu surgimento como resposta à existência de interesses sociais inconciliáveis. Ainda que 

nenhum conflitualista faça referência à LÊNIN, as frases do autor marxista poderiam muito 

bem serem alocadas em citação direta nos textos da criminologia do conflito: 

 

“O Estado é o produto e a manifestação do antagonismo inconciliável das 
classes. O Estado aparece onde e na medida em que os antagonismos de classes 

não podem objetivamente ser conciliados. E, reciprocamente, a existência do 

Estado prova que as contradições de classe são inconciliáveis. 

[...] 

Para Marx, o Estado é um órgão de dominação de classe, um órgão de submissão 

de uma classe por outra; é a criação de uma ‘ordem’ que legalize e consolide 

essa submissão, amortecendo a colisão das classes.”298 

   

A concepção do fenômeno estatal como instrumento de dominação é uma constante 

no pensamento conflitualista. O enfoque nas disputas pelo poder conduz à conclusão de 

que quem controla o aparato estatal irá, invariavelmente, utilizá-lo para o benefício dos 

interesses do grupo ao qual pertence. E, conforme já descrito anteriormente, esta atuação 

do Estado ocorre tanto pela criação quanto pela imposição do consenso.  

O centro gravitacional da atividade estatal, portanto, é a manutenção da ordem 

social. Sem ela, o modo de produção capitalista acabaria por se exaurir, em um processo de 

constante erosão das condições materiais mínimas para sua reprodução. 

A origem do fenômeno estatal, conforme esta linha de pensamento, reside na 

onipresença dos conflitos na vida em sociedade. A necessidade de um ente mediador dos 
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interesses divergentes existentes no corpo social foi determinante para o surgimento de 

uma entidade de aparência neutra, com a função declarada de resolução de disputas e 

controle da violência praticada entre os membros de um mesmo povo. Para evitar a 

escalada de disputas armadas, a violência é retirada da esfera privada e monopolizada pelo 

ente público, que autolegitima seu uso ao encobri-lo de roupagem jurídica. Soa como uma 

descrição do processo de transição do poder em autoridade, apresentado por Austin TURK, 

mas trata-se de formulação contida na obra de LÊNIN: 

 

“Engels desenvolve a noção dessa ‘força’ que se chama Estado, força 

proveniente da sociedade, mas superior a ela e que dela se afasta cada vez mais. 

Em que consiste, principalmente, essa força? Em destacamentos de homens 

armados que dispõem das prisões, etc. 

Temos o direito de falar em destacamentos de homens armados porque o poder 

público próprio a cada Estado ‘já não corresponde diretamente’ à população 

armada, isto é, à sua ‘organização espontânea em armas’. 

Como todos os grandes pensadores revolucionários, Engels esforça-se por atrair 

a atenção dos trabalhadores conscientes para o que a medíocre pequena 

burguesia dominante considera menos digno de atenção, mais banal, consagrado 
por preconceitos não apenas resistentes, mas, pode-se dizer, petrificados. O 

exército permanente e a política são os principais instrumentos do poder 

governamental. Mas, poderia ser de outra forma? 

[...] 

É, porém, impossível, porque a sociedade civilizada está dividida em classes 

hostis e irreconciliáveis cujo armamento ‘espontâneo’ provocaria a luta armada. 

Forma-se o Estado; cria-se uma força especial, criam-se corpos armados, e cada 

revolução, destruindo o aparelho governamental, põe em evidência como a 

classe dominante se empenha em reconstituir, a seu serviço, corpos de homens 

armados e como a classe oprimida se empenha em criar uma nova organização 

do mesmo gênero, para pô-la ao serviço, não mais dos exploradores, mas dos 
explorados.”299   

 

O Estado não opera exclusivamente por meio de atuação coercitiva. Igualmente 

importante, conforme destaca TURK, é sua função de criação de consenso. Aliás, seguindo 

o modelo teórico proposto por este autor, a autoridade apenas se consolida quando 

estabelece uma hegemonia ideológica, fazendo com que seus valores próprios sejam 

partilhados pelo restante da população – os súditos, na nomenclatura conflitualista. Neste 

passo derradeiro da formação do fenômeno estatal, TURK se utiliza, ainda que de forma 

velada, do conceito de hegemonia desenvolvido por Antonio GRAMSCI. 

Para as teorias conflituais, conforme já afirmava Lewis COSER, o conflito 

apresenta uma função positiva de formação de consenso. E a forma pela qual o consenso se 

estabelece perpassa o aparato estatal, por meio da imposição vertical e coercitiva de uma 

norma, ou pela introjeção de valores propagada pela agência intelectual afeta à atividade 
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política. Há, também, uma participação relevante da sociedade civil – ou seja, de entes 

privados – na consolidação hegemônica. Porém, somente o grupo dominante, que será 

aquele que ascende ao poder, é capaz de estabelecer posições ideológicas; sendo o domínio 

de uma classe ou grupo dependente de sua ascensão ao controle do Estado, o aparato 

estatal sempre estará envolvido na imposição ideológica. 

O estabelecimento de uma hegemonia cultural, conforme desenvolvido por 

GRAMSCI, apresenta um complemento essencial à análise do fenômeno estatal de TURK. 

Embora o pensamento conflitualista faça referências imediatas à dualidade da função 

estatal, polarizada entre legitimação e repressão, por se tratar de uma teoria voltada à 

questão criminal, a análise está sempre vinculada à atuação repressiva, cuja expressão 

principal se dá nos mecanismos de criminalização. Há, dessa forma, certo distanciamento 

quanto à criação de consensos operada dentro do fenômeno político estatal. Os 

criminólogos do conflito se aprofundam no estudo da coerção, abstraindo as 

especificidades da atuação de agentes políticos que não integram os órgãos de persecução 

– QUINNEY, inclusive, justifica isso pelo primado da função punitiva do Estado após 

confrontar o fracasso de suas funções inclusivas.  

De fato, a busca por entender as categorias empregadas por TURK conduz à 

GRAMSCI. A despeito do termo utilizado na teoria conflitual ser “hegemonia ideológica”, 

e não “hegemonia cultural”, seu significado é idêntico. Inclusive, o termo ideologia 

utilizado por TURK apresenta feições muito próximas do conceito de ideologia presente 

em Karl MARX e Friederich ENGELS, como falsa concepção ou consciência deformada 

da realidade, permeada por interesses da classe dominante.
300

 Assim, compreende-se a 

consolidação da hegemonia como o processo de criação de consenso operado por vias não 

coercitivas, sedimentando os valores da classe dominante sobre a dominada e assegurada 

pelo aparato estatal por via de seus mecanismos de legitimação jurídica e persecução, os 

quais reforçam as concepções hegemônicas e impõem seu cumprimento àqueles que não 

aceitarem os valores subjacentes de forma consensual. Segundo GRAMSCI, ambas as 

funções dependem da participação direta dos intelectuais – cuja atuação sequer é 

                                                             
300 “Para Marx, claramente, ideologia é um conceito pejorativo, um conceito crítico que implica ilusão ou se 

refere à consciência deformada da realidade que se dá através da ideologia dominante: as ideias das classes 

dominantes são as ideologias dominantes na sociedade. Mas o conceito de ideologia continua sua trajetória 

no marxismo posterior a Marx, sobretudo na obra de Lenin, onde ganha um outro sentido, bastante diferente: 

a ideologia como qualquer concepção da realidade social ou política, vinculada aos interesses de certas 

classes sociais.” LOWY, Michael. Ideologia e ciência social: elementos para uma análise marxista. 7 ed. São 

Paulo: Cortez, 1991, p. 12. 
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contemplada nas teorias conflituais –, não decorrendo do mero funcionamento burocrático 

e mecanizado do aparato estatal: 

 

“Por enquanto, pode-se fixar dois grandes “planos” superestruturais: o que pode 

ser chamado de ‘sociedade civil’, isto é, o conjunto de organismos chamados 

comumente de ‘privados, o da ‘sociedade política ou Estado’, que correspondem 

à função de ‘hegemonia’ que o grupo dominante exerce em toda a sociedade, e 

àquela de ‘domínio direto’ ou de comando, que se expressa no Estado e no 

governo ‘jurídico’. Estas funções são precisamente organizativas e conectivas. 

Os intelectuais são os “comissários” do grupo dominante para o exercício das 
funções subalternas da hegemonia social e do governo político, isto é: 1) do 

consenso ‘espontâneo’ dado pelas grandes massas da população à orientação 

impressa pelo grupo fundamental dominante à vida social, consenso que nasce 

‘historicamente’ do prestígio (e, portanto, da confiança) que o grupo dominante 

obtém, por causa de sua posição e de sua função no mundo da produção; 2) do 

aparato de coerção estatal que assegura ‘legalmente’ a disciplina dos grupos que 

não ‘consentem’, nem ativa nem passivamente, mas que é constituído para toda a 

sociedade, na previsão dos momentos de crise no comando e na direção, quando 

fracassa o consenso espontâneo.”301 

 

A formulação de uma teoria conflitual do fenômeno estatal redunda em uma 

aproximação epistemológica dos criminólogos aqui estudados ao marxismo do qual 

pretendiam se afastar. E, buscando afastarem-se da teoria marxista e forjar pensamento 

próprio, os conflitualistas acabam incorrendo em certos equívocos teóricos que já haviam 

sido apontados por ENGELS e KAUTSKY em sua crítica à Anton MENGER, intitulada 

“O socialismo jurídico”.  

De início, é preciso dizer que o único dos teóricos do conflito que pretende a 

superação da sociedade capitalista é Richard QUINNEY – e apenas em seu segundo marco 

epistemológico. E, em razão de sua descrença na capacidade estatal de promover inclusão 

social e no sistema jurídico como instrumento de transição para outro modo de produção, 

QUINNEY não está sujeito às críticas aqui desenvolvidas. Sua obra incorpora o marxismo 

e é influenciada diretamente pelos escritos de ENGELS e PACHUKANIS sobre o 

fenômeno estatal, muito embora não adote a visão deste último quanto à concepção de 

Estado. 

Austin TURK, conquanto não correlacione a desigualdade na distribuição de poder 

ao modo de produção capitalista, sustenta que a fonte primária dos conflitos sociais é a 

busca por maiores oportunidades de vida.
302

 Conforme sua teoria, a relativa estabilidade 

possível de ser alcançada ocorre por meio da democratização das oportunidades e dos 

                                                             
301Apontamentos e notas para um conjunto de ensaios sobre a história dos intelectuais. In.: MONSATA, 

Atilio. Antonio Gramsci. Recife: Massangnata, 2010,  p. 98-99. 
302 TURK, 1971 , p. 31. 
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meios de acesso ao poder, que estão centrados em dois aspectos primordiais: os campos do 

trabalho e da política.
303

 Isto é, a inserção democrática depende do reconhecimento e 

representatividade dos membros de determinado grupo social no sistema político e, 

também, de sua inserção no mercado de trabalho formal. Dessa forma, a solução para a 

problemática estrutural identificada reside na ampliação dos mecanismos de acesso ao 

campo da política e uma melhoria nas oportunidades oferecidas pelo mercado, o que pode 

ocorrer por vias jurídicas, legitimando as demandas próprias de setores específicos.  

A visão de TURK converge com o que ENGELS e KAUTSY consideraram o único 

ponto positivo do trabalho de MENGER.
304

 De fato, é necessário às classes sociais a 

elaboração de um programa de suas reivindicações, que terá de adotar a forma jurídica 

adequada ao seu reconhecimento.
305

 A disputa por vias políticas requer certo grau de 

organização e a conformação dos valores e interesses próprios de grupos sociais como uma 

série de propostas possíveis, cujos limites são delineados pelo ordenamento jurídico. Isto, 

porém, implica o reconhecimento de que uma demanda jurídica se opera exclusivamente 

nos contornos dispostos pelo Direito. E o Direito, enquanto meio de legitimação do 

fenômeno estatal, exclui do âmbito de sua apreciação qualquer medida que ponha em risco 

a base do modo de produção que lhe é correlato. 

Ignorar os limites de transformação de qualquer ação operada por meio do Direito 

ou do Estado é comum a uma visão de mundo jurídica. Isto é, idealista, confiante no 

legalismo como forma de resolução dos problemas sociais. Visão descrita por ENGELS e 

KAUTSKY como a secularização da perspectiva teológica: 

 

“[...] a nova concepção de mundo, fadada a se tornar clássica para a burguesia, a 

concepção jurídica de mundo. 

Tratava-se da secularização da visão teológica. O dogma e o direito divino eram 
substituídos pelo direito humano, e a Igreja pelo Estado. As relações econômicas 

e sociais, anteriormente representadas como criações do dogma e da Igreja, 

porque esta as sancionava, agora se representam fundadas no direito e criadas 

pelo Estado.  [...] Além disso, uma vez que a concorrência, forma fundamental 

das relações entre livres produtores de mercadorias, é a grande niveladora, a 

igualdade jurídica tornou-se o principal brado de guerra da burguesia. Contribuiu 

para consolidar a concepção jurídica de mundo o fato de que a nova luta de 

classe em ascensão contra os senhores feudais e a monarquia absoluta, aliada 

destes, era uma luta política, a exemplo de toda luta de classes, luta pela posse do 

Estado, que deveria ser conduzida por meio de reivindicações jurídicas.”306 

  

                                                             
303 TURK, 1971, p. 164. 
304 ENGELS. Friedrich; KAUTSKY, Karl. O socialismo jurídico. 2 ed. São Paulo: Boitempo, 2012, p. 48. 
305 Ibid., p. 47-48. 
306 Ibid., p. 18-19. 
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TURK aparenta trabalhar dentro de uma visão jurídica de mundo, herdada de 

DAHRENDORF. Recaindo na crítica acima transcrita, sua teoria concebe a igualdade 

como demanda possível e primordial para o aumento das oportunidades de vida, tornando a 

luta de classes uma luta política, travada dentro dos limites institucionais do Estado e do 

Direito. 

Ainda, o processo de transição do poder para a autoridade compreende a 

consolidação de determinada classe no poder em razão de seu domínio bélico sobre as 

demais. Essa forma de dominação violenta, resultante na ascensão social, aproxima-se da 

elaboração de MARX sobre “A assim chamada acumulação primitiva”.
307

 A percepção de 

que há dominação travestida de consenso é característica das teorias conflituais, 

demarcando o início de sua separação com a utopia do contrato social. TURK identifica o 

mesmo traço idealista na historiografia burguesa denunciada por MARX, de que a 

transição de um modelo de organização política e econômica feudal para o capitalismo é 

observado como a libertação dos servos, ainda que estes acabem por ocupar, uma vez mais, 

o estrato social mais marginalizado.
308

 

A diferenciação de TURK entre autoridades e súditos não apresenta seu enfoque 

nas questões econômicas. Entretanto, o autor identifica um vínculo direto entre a ausência 

de oportunidades de vida – com expressa referência aos pobres e moradores de periferias – 

e a incapacidade de ascender a posições de poder. Isto é, para os estratos sociais mais 

baixos, existem óbices quase intransponíveis, responsáveis por restringir sua influência na 

elaboração e aplicação de normas, compreendida como expressão mais evidente das cinco 

dimensões do poder: 

 

“Há, na sociedade, aqueles que constituem o grupo dominante, categoria 

responsável pela tomada de decisões – as autoridades – e aqueles que integram a 

categoria dos subordinados, que são afetados diretamente pelas leis, mas 

dificilmente conseguem afetá-las – os súditos. [...] 

 Na teoria e na prática, as normas jurídicas variam conforme a proporção da 

população diretamente afetada. Por consequência, súditos podem ser 
distinguidos empiricamente das autoridades pela sua incapacidade de influenciar 

os processos de criação e aplicação de normas, ainda que tais normais afetem 

diretamente suas oportunidades de vida – como tem sido o caso para os 

moradores de periferias com relação às leis de previdência, locação e outras 

mais. A deficiência legal dos ‘pobres’ é amplamente documentada.” (tradução 

nossa)309 
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 MARX; ENGELS, 2013, p. 785- 835 
308 Ibid., p. 786-787. 
309 “There are those in a society who constitute the dominant, decision-making category – the authorities – 

and those who make up the subordinate category, who are affected by but scarcely affect the law – the 

subjects. […] In legal theory and in practice legal norms do vary in regard to the proportion of the population 

directly affected. Consequently, subjects are empirically distinguished from authorities by their inability to 
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A teoria de TURK supõe que segmentos dominantes necessariamente ocuparão a 

posição de autoridades, ao consolidar seu poder. Ocorre que supor uma transição quase 

automática de certo grupo da posição de conquistador para de autoridade indicia um 

desapego com fatos históricos. Há um processo dialético de transição, que perpassa muitas 

fases distintas, com verdadeira sucessão de grupos distintos no poder. Com isso, percebe-

se serem raras as situações em que os conquistadores originários de determinado território 

permanecem nas posições de poder, de sua fundação à atualidade.
310

 Ou seja, assim como 

fez MENGER, também TURK supôs que a sujeição violenta é a forma suficiente de 

ascensão para uma posição de domínio.  

Aqui, faz-se importante resgatar a análise histórica para compreender como, de 

fato, as classes dominantes alçaram suas posições privilegiadas. A crítica de ENGELS e 

KAUTSKY pode ser integralmente redirecionada à teoria conflitualista quanto à 

compreensão do movimento sucessivo dos ocupantes de posições de poder. As classes 

dominantes alçam suas posições não apenas pela via bélica, mas sim em razão de 

determinada função social que desempenham no momento histórico correspondente a 

elevação à posição de domínio: 

 

“Com o mesmo desprezo pelos fatos históricos que sempre constatamos, Menger 

diz, à página 2, que as classes privilegiadas recebem seus rendimentos sem 

contribuição pessoal à sociedade. Desconhece totalmente, portanto, que as 
classes dominantes, na vertente ascendente de seu desenvolvimento, têm funções 

sociais muito específicas a cumprir, razão pela qual se tornam dominantes. 

Enquanto socialistas reconhecem a legitimidade histórica temporária dessas 

classes, Menger declara que a apropriação do excedente é um roubo. Daí se 

surpreender com o fato de tais classes perderem cada vez mais o poder de 

defender o direito a esses rendimentos. Para esse grande pensador, é puro enigma 

o fato de que tal poder consista no exercício de funções sociais e desapareça 

junto com o declínio delas no curso do desenvolvimento.”311   

 

Como exemplo, os autores retratam a transição do modo de produção escravocrata 

presente no Império Romano para o feudalismo. A produção agrícola romana apresentava 

                                                                                                                                                                                         
influence the processes of norm creation or enforcement event though the norms in question directly affect 
their life chances – as has generally been the case for slum dwellers in regard to tenancy, welfare, and other 

laws. The general disability of ‘the poor’ is amply documented.” TURK, 1971, p. 33. 
310 Como exemplo, o “descobrimento” do Brasil, sua independência e fundação da República demonstram 

uma sucessão de distintos grupos sociais na ocupação das posições centrais de poder. A família real 

portuguesa, que pode aqui ser tomada como conquistadora do território nacional, deixa de ocupar os cargos 

centrais na transição à República, em 1889. Hoje, a representatividade monarquista é praticamente nula – à 

exceção de alguns pouco expressivos movimentos que pretendem a restauração da monarquia e o retorno da 

família Orleans e Bragança ao trono. 
311 ENGELS; KATUSKY, 2012, p. 27-28. 
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duas características. Grandes propriedades territoriais destinadas à pecuária tornavam o 

cenário rural escasso em termos populacionais. Contudo, em razão da grande extensão do 

Império, pequenos arrendamentos eram distribuídos à colonos, submetidos a um regime de 

dependência à elite urbana. A transição ao modo de produção medieval, portanto, foi 

historicamente determinada pelas condições próprias do declínio do Império, sendo que o 

êxodo urbano da elite romana permitiu o surgimento dos senhores, enquanto os 

camponeses se converteriam nos servos.
312

 Ou seja, os senhores não foram os 

conquistadores bárbaros e os servos não foram os conquistados. As novas posições sociais 

resultaram de um arranjo de novas funções sociais desempenhadas por cada qual em um 

estágio de transição entre dois modos de produção. PACHUKANIS também se ocupa de 

refletir sobre esse processo de transição e identificar o papel específico desempenhado pela 

classe em ascensão, em sua perspectiva “[...]simples e evidente: a submissão dos 

camponeses ao senhor feudal se deu por consequência direta e imediata do fato deste 

mesmo senhor ser um grande proprietário fundiário e dispor de uma força armada.”
313

 

A visão do fenômeno estatal própria da Criminologia do Conflito também está 

sujeita às mesmas críticas quanto ao seu alcance teórico, já vertidas contra a Sociologia do 

Conflito. O Estado é um fenômeno historicamente determinado, próprio da modernidade, 

que não resulta apenas da transposição da dominação direta à indireta. Tampouco é o 

instrumento de uso exclusivo de determinada classe social.
314

 A burguesia – estrato 

dominante neste modo de produção – constitui uma classe fraturada, em razão do 

individualismo próprio às relações capitalistas. Ao se apropriar de forma definitiva do 

poder, torna-se incapaz de promover a reprodução das condições mínimas para a 

circulação de mercadorias, porquanto colocará seus interesses próprios e imediatos acima 

dos de sua própria classe e, até mesmo, colocando em risco as determinações materiais 

necessárias à existência do modo de produção que lhe assegura a posição privilegiada que 

ocupa. Esta é a conclusão de MARX na análise da tomada do Estado por Luís Bonaparte, o 

“Napoleão III”. Este momento histórico, conforme resume Herbet MARCUSE no prefácio 

da obra, “antecipa a dinâmica da sociedade burguesa tardia: a liquidação do seu período 

liberal que se consuma em razão da sua própria estrutura.”
315

 A incapacidade burguesa de 

lidar com o caráter predatório de seus interesses é constatada pela transição do discurso da 

classe, que passa a considerar suas demandas anteriormente reputadas liberais como 

                                                             
312 ENGELS; KAUTSKY, 2012, p. 26. 
313 PACHUKANIS, 1988, p. 95. 
314 Ibid., p. 94-95. 
315 MARX, Karl. O 18 Brumário de Luís Bonaparte. Ed. Digital. São Paulo: Boitempo, 2011, p. 9. 
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desordem socialista, clamando pelo autoritarismo para preservação de seus privilégios, em 

oposição à igualdade, fraternidade e liberdade que, pouco tempo antes, motivaram sua 

agenda política: 

 

“Assim sendo, ao tachar de heresia ‘socialista’ aquilo que antes enaltecera como 

‘liberal’, a burguesia confessa que o seu próprio interesse demanda que ela seja 

afastada do perigo de governar a si própria; que, para estabelecer a tranquilidade 

no país, sobretudo o seu Parlamento de burgueses devia ser silenciado; que, para 

preservar o seu poder social intacto, o seu poder político devia ser desmantelado; 

que os burgueses privados só poderiam continuar a explorar as demais classes e 

desfrutar sem percalços a propriedade, a família, a religião e a ordem se a sua 

classe fosse condenada à mesma nulidade política que todas as demais classes; 

que, para salvar a sua bolsa, a coroa deveria ser arrancada da sua cabeça e a 

espada destinada a protegê-la deveria ser pendurada sobre sua própria cabeça 
como espada de Dâmocles.”316 

 

O desenvolvimento do capitalismo forneceu elementos suficientes para reforçar a 

constatação de MARCUSE. A dinâmica dos fatos ocorridos na França em 1848 é a 

dinâmica própria do capitalismo, fadada, como indicou MARX, a se repetir “a primeira vez 

como tragédia, a segunda como farsa”.
317

 O processo dialético da ascensão e sucessão do 

poder político implica um momento inicial de concentração do aparato estatal nas mãos da 

burguesia, promoção de seus interesses imediatos – ou, ao menos, dos interesses de setores 

específicos da classe burguesa – até o limite das condições materiais que sustentam o 

próprio modo de produção e a subsequente expulsão da burguesia do controle estatal, como 

forma emergencial de preservação da própria existência da classe burguesa.  

Atualmente, pode-se identificar a ocorrência deste processo não apenas quanto às 

insurgências sociais provocadas pela política excludente neoliberal – semelhante aos fatos 

analisados por MARX no século XIX. Há, também, a emergência de outros fatores que 

colocam em risco a existência do próprio modo de produção capitalista pelo exaurimento 

dos recursos materiais mínimos para sua existência. 

O filósofo Slavoj ZIZEK identifica a iminência do colapso capitalista na figura dos 

quatro cavaleiros do apocalipse. São eles a crise ecológica mundial, o desequilíbrio 

econômico, a revolução biogenética e a ampliação do abismo social.
318

 Em específico, o 

primeiro cavaleiro, cuja melhor ilustração se daria na figura de Têmis, a deusa cega da 

                                                             
316 MARX, 2011, p. 81-82. 
317 Ibid., p. 25. 
318 ZIZEK, Slavoj. Vivendo no fim dos tempos. São Paulo: Boitempo, 2012. 
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justiça – e, portanto, da legalidade burguesa – montada em uma escavadeira Bagger 288
319

, 

representa o atual limite do controle estatal pela classe dominante. 

A crise ecológica vivenciada na atualidade, embora apresente considerável amparo 

científico, é constantemente ignorada, ou mesmo negada, pelos representantes do capital. 

O 45° presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, representante quase caricato dos 

detentores dos meios de produção, verteu grandes esforços para desacreditar as 

preocupações ecológicas, afirmando inclusive que o aquecimento global seria um mito 

criado por chineses, cujo interesse seria sabotar o crescimento industrial norte-

americano.
320

 Suas visões sobre o tema foram bastante categóricas. Em uma entrevista 

concedida à emissora Fox News, em 18 de outubro de 2015, informou que pretendia cortar 

investimentos na agência de proteção ambiental e, quando questionado sobre quem 

protegeria o meio ambiente, respondeu “Estaremos bem com o meio ambiente. Podemos 

deixar um pouquinho dele, mas não podemos destruir os negócios.”
321

 

Não há dúvidas de que não apenas o modo de produção capitalista, como toda a 

existência humana na terra, depende de condições materiais mínimas. A afetação do meio 

ambiente implica na modificação de tais condições e, possivelmente, a extinção de 

recursos naturais básicos, razão pela qual ZIZEK elenca a crise ecológica como o início de 

uma eventual transição a um cenário pós-apocalíptico. E, embora o modo de produção 

capitalista dependa diretamente da conservação destes recursos, a classe burguesa não 

demonstra a mesma preocupação com medidas que afetem a expansão imediata de seus 

negócios. Apenas ocorre uma efetiva mobilização daqueles que detêm o domínio quando a 

capacidade de reprodução do capitalismo se mostra em risco iminente – ou melhor, atual, 

pois mesmo a iminência pode ser postergada em favor de um pouco mais de acumulação 

de capital: 

 

“É por isso que temos de aceitar o paradoxo de que, na relação entre o 

antagonismo universal (os parâmetros ameaçados das condições de vida na terra) 

e o antagonismo particular (o impasse do capitalismo), a luta fundamental é a 

particular: só podemos resolver o problema universal (a sobrevivência da espécie 

                                                             
319 Maior escavadeira já construída para extração de carvão mineral. Desenvolvida pela empresa alemã Kupp, 
mede 95 metros de altura, 215 de comprimento e pesa 45.500 toneladas. 
320 “the concept of global warming was created by and for the Chinese in order to make U.S. manufacturing 

non-competitive.” Publicado em sua conta pessoal da rede social Twitter: Disponível em: 

<https://twitter.com/realdonaldtrump/status/265895292191248385>  Acesso em: 20 jan. 2017. 
321 “Q: Would you cut departments? TRUMP: Environmental Protection, what they do is a disgrace. Every 

week they come out with new regulations. Q: Who’s going to protect the environment? TRUMP: We’ll be 

fine with the environment. We can leave a little bit, but you can’t destroy businesses.”  (tradução nossa) 

Disponível em: < http://www.ontheissues.org/celeb/Donald_Trump_Environment.htm> Acesso em: 26 jan. 

2017. 
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humana) se resolvermos primeiro o impasse particular do modo de produção 

capitalista. Em outras palavras, o senso comum que diz que, se quisermos 

sobreviver, todos teremos de atacar a crise do meio ambiente, seja qual for nossa 

classe ou orientação política, é profundamente enganoso: a chave da crise 

ecológica não reside na ecologia como tal. 

[...] A lição é clara e amarga: as elites políticas estatais servem ao capital, são 

incapazes e/ou não se dispõem a controlar e regular o capital nem quando o que 

está em jogo é, em última análise, a sobrevivência de todos nós. Hoje, mais do 

que nunca, vale a velha piada de Frederic Jameson: é mais fácil imaginar uma 

catástrofe total na terra, que acabará com toda a vida, do que uma mudança real 

das relações capitalistas – como se, depois de um cataclismo global, o 
capitalismo pudesse continuar de algum modo... Ou seja, mais um argumento a 

favor do fato de que, quando nossas áreas naturais comuns são ameaçadas, nem o 

mercado nem o Estado nos salvam, apenas a mobilização comunista. Em outras 

palavras, o que temos a fazer é comparar a reação ao colapso financeiro de 

setembro de 2008 com a conferência de Copenhague: salvar o planeta do 

aquecimento global (ou salvar vítimas de aids, os doentes que morrem porque 

não podem arcar com tratamentos e cirurgias caras, as crianças famintas...), tudo 

isso pode esperar mais um pouquinho, mas o apelo ‘Salvem os bancos!’ é um 

imperativo incondicional, que exige e obtém ação imediata. O pânico foi 

absoluto, uma comissão transnacional e apartidária foi criada imediatamente, 

todos os ressentimentos entre líderes mundiais foram momentaneamente 
esquecidos para evitar ‘a’ catástrofe. Podemos nos preocupar quanto quisermos 

com a nossa realidade, mas o real da nossa vida é o capital.”322 

 

Em conclusão, quando TURK identifica a possibilidade de democratização dos 

meios de acesso ao poder – isto é, ao Estado – de grupos minoritários, esquece que este 

acesso se dá exclusivamente no interesse da reprodução capitalista. Os trabalhadores não 

poderão tomar posições políticas plenas, exceto quando a classe burguesa atingir o limite 

de seu ciclo de promoção de interesses próprios. Isto, por óbvio, não redunda em melhorias 

de chances de vida, exceto se esta melhoria coincidir com alguma necessidade de 

reprodução do capital. Exemplo deste movimento pode ser visto na maior inclusão social 

da classe trabalhadora, convertida na figura de consumidores, quando da transição para um 

capitalismo de consumo. Assim, o conflito central que permeia a sociedade, o conflito de 

classes – forjado dentro da esfera da produção de mercadorias – jamais se resolverá pela 

ascensão política dos marginalizados. 

                                                             
322 ZIZEK, 2012, p. 226. 
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8 A CRIMINALIZAÇÃO PRIMÁRIA PELA ÓTICA DO CONFLITO 

  

A ruptura epistemológica promovida pela Criminologia do Conflito, abandonando 

o paradigma consensual antes vigente, implicou o redirecionamento da análise do 

fenômeno criminal do ato desviante para os processos de criminalização. Por incorporar o 

paradigma da reação social como ponto de partida para análise do desvio, as teorias 

conflituais estruturam seu pensamento na concepção de crime como construção social 

criada por mecanismos oficiais de definição.
323

 

Negando, pois, a ontologia do delito, o enfoque da questão criminal não pode recair 

sobre o comportamento desviante em si. Apenas é possível analisar o fenômeno criminal 

enquanto realidade social, ou seja, produto de um processo juridicamente legitimado e 

politicamente condicionado de desenvolvimento de definições arbitrárias sobre quais 

comportamentos serão considerados criminosos e, portanto, sujeitos à persecução penal. 

Isto não implica, porém, uma cegueira deliberada quanto à prática dos comportamentos 

considerados desviantes. As teorias conflituais buscaram desenvolver explicações para a 

prática de atos definidos como criminosos. Esta construção de uma etiologia própria, cuja 

análise será realizada no décimo capítulo, é relegada a um segundo em plano, ofuscado 

pela preponderância dos mecanismos de definição e aplicação das normas sobre as ações 

individuais em que incidem tais rotulações. 

 As razões pelas quais a análise da criminalização primária assume características 

próprias nas teorias conflituais decorre da concepção de sociedade ínsita aos teóricos do 

conflito. A Criminologia até então teria se desenvolvido sobre um modelo homogêneo de 

organização social, próprio do paradigma do consenso. Esta linha teórica compreende 

conflitos sociais como a negação do consenso e, por consequência, indícios de uma 

desorganização da sociedade. O crime, seguindo tais premissas, seria a manifestação mais 

clara da anomia social, uma patologia que coloca em risco a própria existência de um 

convívio social. 

Contudo, a partir da formulação das teorias das subculturas, o paradigma 

consensual passa a sofrer uma gradativa erosão. Percebe-se que a sociedade é uma 

formação heterogênea, composta de grupos de interesses distintos. O desenvolvimento da 

Criminologia do Conflito demarca a ruptura mais profunda com o modelo social 

homogêneo. Richard QUINNEY desenvolve sua teoria da realidade social do crime a partir 

                                                             
323 “Crime is a definition of human conduct that is created by authorized agents in a politically organized 

society.” QUINNEY, 2008, p. 15. 
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desta diferenciação gnosiológica entre modelos sociais, apontando que para as teorias 

consensuais o desvio seria um ato de negação do único sistema de valores existente na 

sociedade. E, portanto, as definições de criminalidade possuiriam legitimidade não apenas 

formal, como material – correspondendo aos valores partilhados de forma unânime pela 

população. Em oposição, uma visão conflitual implica o reconhecimento de que a 

sociedade é permeada por grupos com valores distintos, sendo que os valores positivados 

no ordenamento jurídico representam os interesses daqueles que ascendem às posições de 

dominância. E como os interesses coexistem em constante conflito, a criminalização 

assume uma função específica de deslegitimar os valores que contradizem aqueles 

atinentes aos detentores dos mecanismos de poder.
324

 

A criminalização primária, na perspectiva conflitualista, é uma manifestação clara 

de poder. Como o processo legislativo representa a forma de legitimação jurídica dos 

interesses de grupos dominantes, seu produto – a lei – é um instituto fundamentalmente 

político. Por consequência, a criminalização também deve ser compreendida enquanto 

processo político e o crime como um fenômeno político: 

 

“Enquanto processo, a lei é uma força dinâmica que está sendo continuamente 

criada e interpretada. Portanto, a aplicação da lei envolve a tomada de decisões 

(legais) por diversos agentes autorizados. Em uma sociedade politicamente 

organizada as ações humanas são reguladas por aqueles investidos de autoridade 

para decidirem em nome da sociedade. 

Dessa forma, a formulação e aplicação da lei são aspectos da política – é um dos 

métodos pelos quais políticas públicas são realizadas para governar a vida e as 

atividades dos habitantes de um Estado. Por serem atos políticos, a lei e as 

decisões legais não representam os interesses de todos que vivem em uma 
sociedade. Sempre que uma lei é criada ou interpretada, alguns valores são 

necessariamente assegurados às custas de outros que serão ou negados ou 

ignorados.” (tradução nossa)325 

 

Reconhecida a natureza política da criminalização e sua vinculação com a 

distribuição desigual de acesso aos mecanismos de poder, surgem novas questões a serem 

compreendidas dentro da criminalização. Conforme explica Austin TURK, a teoria estatal 

                                                             
324 QUINNEY, 2008, p. 208-210. 
325 “As a process, law is a dynamics force thati is continually being created and interpreted. Thus, law in 

action involves the making of specialized (legal) decisions by various authorized agents. In politically 

organized society, human actions are regulated by those invested with the authority to make specified 

decision in the name of the society. Furthermore, law in operation is an aspect of politics – it is one of the 

methods by which public policy is formulated and administered for governing the lives and activities of the 

state’s inhabitants. As an act of politics, law and legal decisions do not represent the interests of all persons in 

the society. Whenever a law is created or interpreted, the values of some are necessarily assured and the 

values of others are either ignored or negated.” Ibid., p. 37. 
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por ele desenvolvida implica o redirecionamento do estudo da criminalidade para as 

relações sociais estabelecidas entre súditos e autoridades: 

 

“O estudo da criminalidade se torna o estudo das relações entre os diferentes 

status e papéis legalmente conferidos às autoridades – criadores, intérpretes e 

aplicadores dos padrões de certo e errado sobre os indivíduos de uma 

coletividade política – e aos súditos – que aceitam ou resistem a tais definições, 

mas não participam da criação, intepretação e aplicação das normas.” (tradução 

nossa)326 

 

Estabelecidas estas premissas, torna-se perceptível a mudança de enfoque no estudo 

da questão criminal ocorrida na transição do paradigma do consenso para o do conflito. Os 

teóricos desta corrente se ocuparam em analisar os mecanismos pelos quais o processo de 

criminalização se desenvolve, as razões pelas quais certos comportamentos são 

criminalizados e o impacto da criação de tipos penais na dinâmica social.  

 

8.1 FONTES DA CRIMINALIZAÇÃO PRIMÁRIA 

 

A concepção de uma sociedade em constante conflito pela ascensão às posições de 

poder apresenta reflexos imediatos quanto ao papel da criminalização primária. Isto 

porque, conforme apontado por TURK, a posição de autoridade é invariavelmente 

submetida a constantes disputas, tornando essencial a criação de mecanismos que 

permitam a perpetuação de sua dominação.
327

 Dentre as inúmeras formas de assegurar a 

posição privilegiada nesta dinâmica social, a mais evidente é o uso da violência estatal 

legitimada para a perseguição de opositores políticos. 

A perspectiva funcional da criminalização, contudo, não explica a totalidade das 

motivações pelas quais certos comportamentos são penalmente sancionados. Existem 

diversas razões que podem incidir, isoladamente ou em conjunto, na criação de tipos 

penais. As teorias conflituais não ignoram que diferentes organizações políticas 

apresentam graus diversos de regulamentação jurídica
328

, de forma que a positivação de 

interesses de grupos dominantes deve ser percebida como uma variável que determina o 

grau de intervenção estatal no comportamento dos cidadãos como forma de manutenção da 

                                                             
326 “The sutdy of criminality becomes the sutdy of relations between the statuses and roles of legal authorities 

– creators, interpreters, and enforcers of right-wrong standars for individuals in the political collectivity – and 

those of subjects – acceptors or resisters but not makers of such law creating, interpreting, and enforcing 

decisions.” TURK, 1971, p. 35. 
327 Id., 1982, p. 33-34. 
328 Tradução livre do termo “legalization” utilizado por TURK e “law”,em sentido amplo, utilizado por 

QUINNEY e BLACK. 



115 
 

ordem social estabelecida.
329

 O grau de regulamentação jurídica é diretamente 

proporcional à tendência ao uso da violência estatal legitimada como instrumento de 

consolidação de domínio na dinâmica social. Não se trata da única forma de controle 

social, mas seguramente constitui uma das mais decisivas maneiras de assegurar a primazia 

dos interesses de um grupo sobre os demais.
330

 

Segundo a elaboração proposta por TURK, é possível identificar quatro diferentes 

fontes capazes de fornecer explicações pontuais sobre as razões que embasam o processo 

político de criminalização primária. A primeira é uma repaginação da ideia de cruzadas 

morais, antes formulada por Howard BECKER, mas que na perspectiva conflitualista 

recebe a nomenclatura “indignação moral”. A indignação moral se diferencia da 

perspectiva do labeling approach por incorporar preceitos das teorias da aprendizagem, 

estabelecendo que este fenômeno não decorre apenas do distanciamento de valores e 

subsequente estranhamento entre os grupos sociais, como também se caracteriza por ser 

uma forma de sociabilidade. Todos os indivíduos aprenderiam a adotar atitudes punitivas e 

excludentes com relação àqueles que adotam comportamentos considerados desviantes, 

como forma de reestabelecer os valores que lhes são próprios a partir da rejeição daquilo 

que é divergente.
331

  

A criminalização primária – e, de forma geral, a elaboração de qualquer lei – pode 

também ser explicada por uma perspectiva funcionalista sistêmica. Esta segunda fonte é 

denominada legalismo, cuja característica central é a crença na substituição do 

voluntarismo por uma racionalidade jurídica no controle social. Trata-se de um valor 

comum aos ordenamentos jurídicos atuais, que apostam na força das instituições e na 

coerência de um sistema de imputação como mecanismos aptos a reduzir a prática de 

delitos e restringir o arbítrio das autoridades.
332

 Seguindo esta linha explicativa, novos 

tipos penais seriam criados para assegurar a proteção dos valores mais caros ao grupo que 

                                                             
329 TURK, 1972, p. 6. 
330 “The resources of law are, as are all resources, both objects and means of social conflict.  Control of 

legalization can greatly facilitate efforts to gain or keep control of other resources. Parties able to legalize 

their views and their actions are thereby strengthened by the constraints imposed by the legal culture upon 
negotiation and by the controlled violence supporting those constraints. Therefore, the concern with 

legalization is and must be central for all parties concerned with their life chances in modern polities. […].  

Legalization is among the most effective and certainly the most decisive means for both making and 

defending such assertions.” Ibid., p. 4. 
331 Ibid., p. 10-11. 
332 Esta formulação remonta à outra face de uma teoria agnóstica da pena, que compreende a função da pena 

como restrição do poder punitivo, constringindo-o nos limites jurídicos de um Estado de Direito. Sobre: 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl; BATISTA, Nilo; ALAGIA, Alejandro; SLOKAR, Alejandro. Direito Penal 

Brasileiro: teoria geral do Direito Penal, vol. 1. 3 ed. Rio de Janeiro: Revan, 2003, p. 98-101. 
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detém os mecanismos de criminalização, em razão da crença dos membros deste grupo na 

capacidade do Direito de regular as contingências do convívio social.
333

 

O receio diante de uma ameaça, seja ela real ou imaginária, também é identificado 

como fonte da criminalização. Aqui, a criação de normas penais atua de forma 

essencialmente simbólica.
334

 Quem detém os mecanismos legislativos ou o poder para 

influenciar seu funcionamento, não raro opta por criar tipos penais como resposta a 

fenômenos sociais que podem vir a colocar em risco seu domínio. Ou, por vezes, como 

medida política de reafirmação de sua posição hierárquica, subjugando determinado grupo 

pela proibição de uma prática cultural, ou mesmo de sua existência no convívio social. 

Diversos exemplos ilustram o emprego da criminalização primária como medida 

simbólica de reforço da posição de uma autoridade. A diacronia do movimento 

proibicionista deixa transparecer referida dinâmica logo na primeira medida de 

criminalização do uso de entorpecentes nos Estados Unidos da América. O opium 

exclusion act de 1909, proibindo o consumo de ópio somente em seu preparo como 

fumígeno representou um duro golpe contra a imigração chinesa, que apresentava como 

hábito o consumo desta substância pela inalação da fumaça por ela exarada.
 
O jornal L.A. 

Times, ao noticiar a promulgação da primeira lei proibindo o consumo de entorpecentes, 

apresentou a seguinte manchete: “Sem ópio, chineses irão morrer”, aduzindo que a medida 

legislativa foi uma “sentença de morte para Chinatown”.
335

 Tratou-se, portanto, de 

verdadeira medida política de subjugação de um grupo social pela via penal, reafirmando e 

reforçando sua posição marginalizada no contexto norte-americano. 

As três fontes até então categorizadas por TURK não apresentam nenhuma 

correlação específica com as teorias conflituais. Em maior ou menor medida, as análises da 

criminalização dentro do paradigma do consenso são plenamente capazes de alcançar as 

mesmas conclusões. Contudo, o último fundamento para a criminalização primária 

representa uma abordagem própria da Criminologia do Conflito, na qual a criação de tipos 

penais é compreendida precipuamente como tática política. 

O poder de definição que se concentra na criação legislativa de tipos penais é 

utilizado pelas autoridades como forma de perpetuação no poder e restrição de seus 

opositores aos mecanismos legais de ascensão social. A um só tempo, a criminalização 

                                                             
333 TURK, 1972, p. 11-12. 
334 Ibid., p. 12-14. 
335 “Without opium Chinamen will die” (tradução nossa)  Sobre: GIREGER, Dale. The opium exclusion act 

of 1909. Disponível em:  <http://www.counterpunch.org/2009/02/06/the-opium-exclusion-act-of-1909/> 

Acesso em: 18 mar. 2017. 

http://www.counterpunch.org/2009/02/06/the-opium-exclusion-act-of-1909/
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primária serve para preservar os interesses oficiais e aumentar a desigualdade na 

distribuição dos meios de acesso aos mecanismos de poder. Seu emprego, porém, pode se 

dar para a consecução de três finalidades distintas: o controle social do desvio, a criação de 

vantagens e desvantagens políticas e a tomada de ações revolucionárias e 

antirrevolucionárias.
336

 

A criminalização primária como forma de controle do desvio é uma das possíveis 

táticas para reduzir a capacidade dos indivíduos de divergirem dos valores oficiais 

positivados. Tornar um ato criminoso é o primeiro passo para permitir o uso das agências 

de persecução para a punição daqueles que incidirem no comportamento proibido. A 

definição de quais ações são criminalizadas é moldada pelos diversos interesses atuantes na 

esfera política, refletindo os valores do grupo dominante na estrutura social. Conforme 

explica TURK, “A chave para compreender a regulamentação jurídica [criminalização 

primária] é encontrada nos esforços empregados pelos setores dominantes estabelecidos 

em uma comunidade política para reforçar ou impor uma moralidade preferida sobre as 

demais.”
337

 

É, porém, possível que a razão determinante para a criminalização se dê não pela 

expectativa de controle social, mas para a satisfação de interesses políticos. Autoridades 

podem utilizar sua posição para afirmar seu alinhamento político, demonstrando partilhar 

dos valores hegemônicos e do senso comum da população sobre a questão criminal. Esta 

forma de populismo penal é uma constante que independe de posicionamento partidário. O 

discurso de lei e ordem demonstra forte apelo eleitoral, de forma que agentes políticos 

costumeiramente se declaram favoráveis às medidas punitivas para satisfação imediata de 

clamores populares, por vezes fomentados pela própria retórica de lei e ordem, 

posicionando-se a favor dos “cidadãos de bem” e contra os “bandidos”.
338

 Além da busca 

por angariar popularidade eleitoral, é igualmente possível vislumbrar o emprego da 

definição criminal em abstrato como forma de assegurar vantagens políticas diretas. 

Criminalizar opositores permite, inclusive, excluí-los dos processos eleitorais ou, ao 

menos, dificultar o acesso formal aos mecanismos de poder.
339

 

                                                             
336 TURK, 1972, p. 14-18. 
337 “The key to understanding legalization is sought in the efforts by stablished, dominant sector of a political 

community to buttress and/or enforce a preferred morality against others.” Ibid., p. 14. 
338

 Sobre o tema, David DOWNES e Rod MORGAN analisam o discurso político de lei e ordem no Reino 

Unido entre os anos 1945 e 2010, identificando a inexistência de um contraponto ao conservadorismo penal 

populista. DOWNES, David; MORGAN, Rod. Overtaking the left? The politics of law and order in the ‘big 

society’. In: MAGUIRE, Mike; MORGAN, Rod; REINER, Robert. The Oxford handbook of criminology. 5 

ed. Oxford: Oxford University, 2012, p. 182-205. 
339 TURK, op. cit., p. 15-17. 
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A criminalização primária como estratégia política apresenta uma dimensão 

bastante intuitiva e outra nem tanto. A primeira é a criação de leis destinadas a coibir atos 

revolucionários – que tenham por escopo a substituição da ordem vigente. Uma perfeita 

ilustração deste uso político pode ser extraída da legislação brasileira promulgada durante 

o período da Ditadura Militar, mais precisamente da Lei de Segurança Nacional
340

 que 

criminaliza tanto a tentativa de insurreição revolucionária
341

 quanto a mera propaganda de 

movimentos revolucionários ou subversivos.
342

 

 A segunda finalidade é permitir e legitimar atos revolucionários. Conquanto a lei 

seja, a princípio, um instrumento de manutenção da ordem vigente, o emprego de 

manobras jurídicas e legislativas pode se voltar para a concessão de uma aparência de 

legalidade a um golpe de Estado, ou qualquer outra medida de substituição do regime 

anterior. Durante a ascensão do fascismo europeu, muitos países transitaram de um modelo 

democrático para um regime totalitário por vias legais – como bem ilustra o nacional-

socialismo alemão. Contudo, são pontuais as situações em que políticos conseguem 

contornar legalmente um regime jurídico ao ponto de inflexão de suas próprias bases, 

provocando a substituição da ordem legal vigente por outra. De uma forma geral, os 

mecanismos legais servem precipuamente à manutenção da ordem social, não à sua 

subversão.
343

 

A perspectiva conflitual sobre as fontes da criminalização primária busca construir 

uma teoria global para a compreensão dos interesses sociais que movem o processo 

legislativo. Conquanto trabalhe quatro hipóteses complementares, o enfoque recai no uso 

político dos mecanismos de punição. Seguindo este pensamento, embora nem todos os 

crimes apresentem características de perseguição política, isso em nada impacta a 

percepção de que a violência estatal é a forma central de coação e coerção política. Isto é, 

mesmo os crimes cuja aparência está mais distante da esfera política – como homicídio, 

roubo, estupro e etc. - permitem seu uso para fins políticos: 

 

                                                             
340 Lei 7.170/1983. 
341 Art. 17 - Tentar mudar, com emprego de violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o 

Estado de Direito. Pena: reclusão, de 3 a 15 anos. 
342 Art. 22 - Fazer, em público, propaganda: 

I - de processos violentos ou ilegais para alteração da ordem política ou social; 

II - de discriminação racial, de luta pela violência entre as classes sociais, de perseguição religiosa; 

III - de guerra; 

IV - de qualquer dos crimes previstos nesta Lei. 

Pena: detenção, de 1 a 4 anos. 
343 TURK, 1972, p. 17. 
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“A questão é que as definições convencionais de crime podem ser usadas para 

justificar o tratamento coercitivo de pessoas cujo atributo mais significativo aos 

olhos das autoridades é a resistência à ordem política.” (tradução nossa)344 

 

Sintetizando a análise conflitual, QUINNEY afirma categoricamente que toda 

criminalização é, em si, política. E, além do uso político possível de qualquer tipo penal, 

há, também, a criminalização política pura, que é um dos objetos de estudo mais 

aprofundado das teorias conflituais. Esta categoria específica abarca as ações legalmente 

proibidas que atentam contra a ordem estatal vigente: 

 

“Em certo sentido, a formulação de todas as leis criminais é política. Códigos são 

criados e decisões tomadas para que certos comportamentos possam ser 

definidos como criminosos pelos grupos que controlam a sociedade 

politicamente organizada. E, ainda, tipos penais particulares são criados para 
proteger a ordem política estatal. Estes crimes políticos proíbem os 

comportamentos que são considerados lesivos ou perigosos à própria existência 

do Estado.” (tradução nossa)345 

 

Em razão do contexto histórico em que surge a Criminologia do Conflito, 

fortemente influenciada pelos movimentos de luta por direitos civis, muitos dos atos 

criminosos são compreendidos como ações politicamente orientadas.
346

 Isto confere uma 

dupla preponderância à esfera política na análise do fenômeno criminal. As leis criminais 

mascaram perseguições aos opositores dos interesses do grupo dominante, legitimando a 

repressão estatal arbitrária conduzida pelos que ocupam posições de poder. Ainda, parte do 

controle pela via penal é explicitamente destinado a assegurar as bases da ordem vigente. 

Por fim, como os grupos em posição de marginalidade são prejudicados pela desigualdade 

de distribuição nos meios de acesso ao poder, resta-lhes somente a atuação pelas vias 

criminalizadas. As teorias conflituais, portanto, concluem que todo fenômeno criminal é 

um fenômeno político. 

 

8.2 PROBABILIDADE DE CRIMINALIZAÇÃO 

 

                                                             
344 “The point is that conventional crime definitions may be used to justify  the coercive treatment of persons 

whose most significant attribute in the eyes of the authorities is their resistance to political authority” TURK, 

1982, p. 40. 
345

 “In a sense the formulation of all criminal law is political. Formal codes and decisions are created in order 

that certain behaviors may be defined as criminal by groups in control of politically organized society. But, in 

addition, particular kinds of criminal laws are created to protect the political order of the state. These political 

criminal laws define as criminal those behaviors that are regarded as dangers or threats to the very existence 

of the state.” QUINNEY, 2008, p. 56. 
346 Ibid., p. 236. 
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A perspectiva conflitual sobre a criminalização primária entende que as ações 

rotuladas em abstrato como criminosas são escolhidas por conflitarem com valores e 

interesses do grupo dominante. Assim, um dos principais eixos do poder é a capacidade de 

formulação de definições legais, capazes de amparar políticas públicas alinhadas às 

vontades daqueles que ocupam posições privilegiadas na distribuição desigual de 

mecanismos oficiais de controle.
347

  

Assim, as teorias conflituais buscam identificar fatores que expliquem e, em última 

análise, permitam um prognóstico do funcionamento dos mecanismos de criminalização 

primária. Isto é, busca-se quantificar a probabilidade de criminalização de certos 

comportamentos, analisando-se a dinâmica social entre o grupo detentor do poder e os 

demais. 

Neste ponto, a Criminologia do Conflito envereda por um caminho nada usual nas 

teorias criminológicas pós-positivistas. Os exercícios de futurologia criminológica estão 

comumente vinculados às teorias etiológicas, especialmente àquelas de matriz individual. 

O desenvolvimento do pensamento criminológico ao longo do século XX caminhou em 

direção ao abandono do determinismo, ainda que a busca por relações causais persista. A 

ocorrência de atos delitivos, porém, passa a ser compreendida como fato social complexo 

de determinações múltiplas, cuja interação entre si e com o ambiente na qual estão 

inseridas influencia diretamente os fatos sociais que delas decorrem. Assim, qualquer 

prognóstico tose torna temerário, eis que não se pode identificar correlações diretas e 

determinantes de causa e efeito, em virtude da aparente impossibilidade de se quantificar 

todas as variáveis em ação. Estudos criminológicos que traduzem o fenômeno criminal em 

uma lógica matemática acabam por mistificar seu objeto na medida em que o separam de 

sua realidade social, não captando as nuances que devem integrar a análise criminológica e 

resgatando o determinismo, ainda que mascarado sob a forma de mera probabilidade. Essa 

vertente criminológica, caracterizada pela simplificação dos processos causais e sua 

redução em equações quase matemáticas, recebe a alcunha de “Criminologia Vodu”.
348

  

As teorias conflituais trazem esta mesma forma de abordagem para a análise da 

criminalização primária e secundária. Enquanto os teóricos do labeling se ocuparam de 

identificar fundamentos capazes de explicar os movimentos criminalizatórios, com especial 

enfoque na criminalização secundária e terciária, a Criminologia do Conflito busca ir além. 

                                                             
347 “Criminal definitions are formulated according to the interests of those segments (types of social 

groupings) of society which have the power to translate their interests into public policy.” QUINNEY, 2008, 

p. 16. 
348 MATTHEWS, Roger. Realist criminology. Londres: Palgrave Macmillan, 2014, p. 58-63. 
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Tenta quantificar os fatores que podem resultar na formulação de uma lei criminal e em 

sua aplicação, extraídos da forma com que os grupos dominantes e dominados se 

relacionam. É, portanto, uma manifestação de macrocriminologia vodu, eis que tenta 

identificar o grau de determinação que as raízes do fenômeno criminal exercem sobre as 

manifestações concretas de poder de definição. 

Richard QUINNEY apresenta uma versão bastante simplificada de análise 

probabilística. Para o autor, as definições criminais decorrem dos conflitos entre segmentos 

da sociedade. Portanto, quanto mais elevado for o grau de conflito de interesses entre 

diferentes grupos sociais, maior será a probabilidade de que os mecanismos legislativos 

sejam utilizados para a criminalização daqueles que discordam dos detentores do poder.
349

 

Este processo de instrumentalização da criminalização primária estaria vinculado a quatro 

variáveis, as quais são responsáveis tanto pela criação de uma nova definição de 

comportamento criminoso, quanto por seu abandono ou revogação. 

A primeira variável é a mudança das condições sociais. Quando determinado grupo 

coloca em risco os interesses e valores dominantes, ensejando um processo de mudança no 

quadro social estabelecido, haveria um incremento na probabilidade de criminalização das 

ações dos integrantes de tal segmento. A segunda variável é a emergência de novos 

interesses. De forma idêntica à mudança social, o surgimento de novos grupos ou 

interesses desestabiliza a dinâmica de dominação, podendo influenciar na criação de novos 

tipos penais de forma a neutralizar eventuais riscos à ordem posta. Em seguida, 

identificada como terceira variável, a demanda crescente pela proteção de valores políticos, 

econômicos e religiosos é responsável por influenciar os mecanismos legislativos. Por fim, 

a última variável é a mudança nas concepções de interesse público, uma constante na 

análise dialética das teorias conflituais, que pode influenciar igualmente na criação e na 

extinção de definições de crimes.
350

 

 Como se observa, embora os fatores sejam expostos de forma separada, estão todos 

vinculados. A mudança social está correlacionada ao surgimento de novos interesses, ou ao 

crescimento na força e apoio de grupos existentes. Ambos os fatores integram o processo 

de mudança nas concepções de interesse público. Se um segmento antes minoritário ganha 

expressividade, os valores e interesses que lhe são próprios passam a oferecer um maior 

risco à ordem vigente, pressionando pela mudança nas condições sociais. Esta pressão 

pode resultar na modificação dos valores oficiais, implicando uma redefinição daquilo que 

                                                             
349 QUINNEY, 2008, p. 17. 
350 Ibid., 2008, p. 18. 
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se tendem por interesse público, eis que a ascensão de um novo grupo ao poder reestrutura 

a dinâmica de dominação. A demanda crescente pela proteção de interesses categorizados 

por QUINNEY como religiosos, econômicos e políticos é, de igual forma, uma etapa neste 

processo. Ela se dá precipuamente em razão da pressão resultante da emergência de grupos 

opostos à ordem firmada. Trata-se apenas de outra forma de se referir à segunda variável. 

Portanto, todos os critérios probabilísticos podem ser resumidos na seguinte formulação: a 

chance de criminalização é maior quanto mais a ordem posta for desafiada por interesses 

que lhe são conflitantes. 

O mesmo pode ser dito quanto à descriminalização. A mudança nos grupos que 

detêm o poder implica uma renovação de quais valores e interesses serão tidos como 

oficiais e, portanto, irão ocupar uma posição dominante. Esta dinâmica de relocação de 

poder pode resultar na desconstituição das definições vigentes de crime, quando estas 

estiverem em conflito com os novos detentores do poder. E, como consequência, o grupo 

que ascendeu à dominância passará a instrumentalizar os mecanismos oficiais de controle a 

seu favor, fazendo uso do poder de definição. 

Uma formulação teórica consideravelmente mais elaborada é oferecida por Austin 

TURK. Contudo, o enfoque de seu pensamento recai na probabilidade de ocorrência de 

conflitos, dando início aos processos de criminalização. Esta teoria apresenta uma maior 

preocupação com os processos de criminalização secundária, razão pela qual será analisada 

no próximo capítulo. 

 

8.3 IMPACTOS DA CRIMINALIZAÇÃO 

 

Quando o grupo dominante faz uso do poder de definição, cujo ápice se dá na 

formulação de leis penais, os resultados alcançados podem variar significativamente. Isto 

porque a criminalização primária não constitui um meio necessariamente eficaz de controle 

social. A criação de novos tipos penais pode ser considerada eficaz quando consegue 

alcançar os resultados pretendidos sem ocasionar uma erosão das autoridades, em uma 

relação positiva de custo-benefício; contraprodutiva, quando exacerba os conflitos que 

tenta minimizar, resultando em um enfraquecimento das autoridades; ou ineficaz, quando 

não atinge seus objetivos e tampouco propicia um enfraquecimento dos que detêm 

posições de poder.
351

 

                                                             
351 TURK, 1972, p. 25-26. 
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Para confirmar a tipologia dos impactos da legalização, Austin TURK analisa 

diferentes espécies de comportamentos criminalizados. A categoria inicial trata dos crimes 

sexuais. Estes, segundo o autor, estariam sujeitos ao maior grau de criminalização 

existente, em razão de uma convergência quase unânime entre valores de diferentes grupos 

sociais que reputam tais comportamentos como repugnantes, imorais ou perigosos de 

forma geral. Contudo, a preocupação central reside na violência sexual praticada por 

membros de um grupo contra os de outros grupos. Quanto maior for a distância social entre 

agressor e vítima, mais intensa será a reprovação do comportamento.
352

 

Havendo uma convergência quase perfeita entre o desvalor social da ação e seu 

tratamento legal, o impacto da criminalização da violência sexual deve figurar entre os 

mais intensos e eficazes. Isto porque a persecução destes crimes não destoa da percepção 

generalizada sobre tais ações, vez que a sociedade rechaça tais comportamentos e há uma 

percepção difundida de que tais casos devem ser submetidos ao controle policial. Os 

limites para a eficácia da criminalização se dão apenas quanto à diferença de posições 

sociais ocupadas por agressor e vítima. Quando próximos, eventuais violências sexuais 

tendem a ser minimizadas. E quando o agressor ocupa posição hierárquica mais elevada 

que a vítima, também há uma modulação da intensidade na persecução das ações 

proibidas, reduzindo a eficácia da lei.
353

 

Assim, ainda que crimes sexuais possam ser utilizados como justificativa legal para 

a perseguição política – preocupação constante nas teorias conflituais –, os interesses 

latentes no processo de criminalização serão abafados. O desvalor social do estupro evoca 

o consenso dos diversos grupos sociais sobre a necessidade de punição, de forma que as 

autoridades não se expõem ao declararem o ofensor inimigo estatal, elidindo eventual 

erosão de sua legitimidade pela percepção do uso político e arbitrário da violência 

legitimada. Como ilustração recente da formulação de TURK, pode-se observar o caso de 

Julian Assange, co-fundador do sítio eletrônico Wikileaks, destinado a promover a 

disseminação de informações sigilosas de órgãos governamentais. Ao revelar segredos de 

Estado a um público amplo, descortinando práticas obscuras do governo norte-americano, 

passou a ser publicamente perseguido pelas autoridades estadunidenses. No entanto, por 

ser visto como protagonista de um ato heroico de resistência, o ciberativista recebeu forte 

apoio popular e, inclusive, institucional, sendo nomeado para diversos prêmios e eleito 

                                                             
352 TURK, 1972, p. 28-29. 
353 Ibid., p. 30. 
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“homem do ano” pelo jornal Le Monde, em 2010.
354

 Na sequência, sobrevieram acusações 

por estupro que minaram consideravelmente a reputação internacional de Assange, 

sujeitando-o, inclusive, à extradição aos Estados Unidos, onde responderia também por 

seus atos de suposta espionagem. Isto o forçou a buscar exílio na embaixada do Equador, 

em Londres, onde permaneceu por sete anos, sem receber acusações formais pelas 

suspeitas de crime sexual, até ter seu processo arquivado, em definitivo, em maio de 

2017.
355

 

TURK, porém, distingue a eficácia da criminalização primária da eficácia do 

tratamento penal. Enquanto a criação e persecução de crimes sexuais é um meio capaz de 

reduzir conflitos entre grupos, promovendo o consenso sobre a necessidade de punição, o 

autor reconhece que o sistema penitenciário não contribui significativamente para a 

redução da violência sexual e quase não apresenta resultados no trato do ofensor.
 356

 

Portanto, a criminalização se mostra eficaz para a permissão de seu uso político – 

relacionado diretamente com a função de prevenção geral positiva da pena, eis que 

promove um maior consenso social, reafirmando a legitimidade das autoridades. Porém, 

pouco eficaz em termos de prevenção geral negativa, e inócua para a prevenção especial, 

seja ela negativa ou positiva. 

 Quanto aos comportamentos violentos sem conotação sexual, como homicídios, 

roubos e lesões, a conclusão de TURK é substancialmente diferente. Sua análise se pauta 

em dados colacionados na época de 1950 e 1960 nos Estados Unidos, nos quais o autor se 

depara com o início de uma tendência de aumento da criminalidade violenta, que estava 

prestes a se intensificar nas duas décadas seguintes.
357

 Conforme apontam os dados 

analisados, haveria uma tendência em redução nos homicídios, com um aumento 

significativo no uso de violência com fins patrimoniais, como em roubos e latrocínios.  

A explicação desenvolvida para essa tendência segue a linha etiológica própria dos 

conflitualistas, que bebe diretamente dos conceitos de DAHRENDORF. A redução nas 

oportunidades de vida e aumento da privação relativa
358

 criam condições para o incremento 

                                                             
354 Disponível em: <http://www.lemonde.fr/documents-wikileaks/article/2010/12/24/julian-assange-homme-
de-l-annee-pour-le-monde_1456426_1446239.html> Acesso em: 25 mai. 2017. 
355 Disponível em: <https://www.theguardian.com/media/2017/may/19/julian-assange-signals-he-will-stay-

in-ecuadorian-embassy> Acesso em: 25 mai. 2017. 
356

 TURK, 1972, p. 31-33. 
357 Sobre: YOUNG, 2002. 
358 Privação relativa é, conforme a definição apresentada por Jock YOUNG, o excesso de expectativas 

confrontado por oportunidades reduzidas. Vide: YOUNG, Jock; LEA, John. Relative deprivation. In:  

MCLAUGHLIN, Eugene; MUNCIE, John; HUGHES, Gordon (Orgs.). Criminological perspectives. 2 ed. 

London (Inglaterra): Sage, 2005, p. 142-150. 
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na criminalidade patrimonial. Portanto, as determinações do desvio estariam enraizadas em 

problemas estruturais da sociedade, sendo que o uso dos mecanismos de criminalização 

somente impactaria superficialmente o fenômeno criminal, com reduzida capacidade de 

controle social. Contudo, segundo TURK, para os crimes violentos sem cunho patrimonial, 

a criminalização poderia ter um impacto relativamente eficaz, ainda que dependa 

diretamente de uma melhor distribuição de oportunidades de vida para apresentar os 

resultados pretendidos.
359

 

Com relação aos crimes patrimoniais, a eficácia da lei dependeria de uma análise 

para além das estatísticas criminais. Isso decorre de uma variação errática nos índices de 

encarceramento e criminalidade, que não permitiram uma conclusão segura quanto à 

capacidade preventiva da lei. Contudo, a teoria conflitual identifica uma demanda por 

criminalização expressiva na esfera patrimonial, fomentada por uma indignação seletiva 

com a criminalidade de rua, que se traduziria, em termos conflituais, no estranhamento 

entre os segmentos sociais hierarquicamente superiores e inferiores. O mesmo, porém, não 

pode ser dito da criminalidade patrimonial identificada como colarinho branco. Não 

haveria, conforme a análise de TURK, um consenso social sobre a necessidade de 

tratamento penal dos desvios das classes superiores. Assim, a eficácia da lei, em termos de 

prevenção geral positiva, poderia ser verificada quanto à criminalidade de rua, mas se 

demonstraria ineficaz quanto aos crimes praticados pelos estratos sociais mais elevados. E, 

com relação à prevenção geral negativa, o autor se mostra descrente da capacidade de 

controle social desapegado de uma política pública destinada a democratizar oportunidades 

de vida e reduzir a privação relativa.
360

 

O ponto central da análise sobre o impacto da criminalização recai aos crimes 

preferencias desta escola criminológica: a criminalidade política. Segundo a abordagem 

conflitual, todos os crimes são políticos em certa medida, mas existe uma categoria de 

criminalidade política pura. Nesta, são criminalizados atos que visam minar ou substituir a 

ordem social vigente, rejeitando os meios oficiais de ascensão ao poder. Criminalizar tais 

atos seria um passo necessário para afirmar a posição de autoridade ocupada por um grupo 

e, com isso, permitir a manutenção da ordem social estabelecida. A forma como são 

instrumentalizadas as definições de crimes é capaz de distinguir um governo de inclinações 

democráticas de um tendente ao autoritarismo. No primeiro caso, são criminalizadas ações 

explicitamente lesivas praticadas com cunho político, como sabotagens, espionagem, 

                                                             
359 TURK, 1972, p. 34-37. 
360 Ibid., p. 49-53. 
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sequestros, homicídios, etc. As tendências totalitárias, contudo, manifestam-se pela 

supressão de direitos e garantias individuais, criminalizados como forma de dissuasão de 

comportamentos contrários à ordem posta, como a proibição de manifestações pacíficas ou 

organização de grupos políticos de oposição. Seja o governo democrático ou autoritário, 

porém, sempre haverá um elevado grau de criminalização de comportamentos políticos.
361

 

A conclusão alcançada pela teoria conflitual é de que os efeitos imediatos da 

criminalização política podem ser eficazes. Entretanto, o uso da repressão penal para 

mitigar o dissenso acaba por expor em demasia as autoridades, ocasionando a erosão de 

sua legitimidade. A violência estatal não alivia os conflitos, mas os assevera, e escancara a 

diferença substancial na distribuição de poder, delineando os contornos da distribuição 

desigual de acesso às posições dominantes. Assim, embora o uso de forças armadas para 

conter protestos possa aparentar um poderoso efeito imediato de dispersão, a longo prazo é 

uma forma extremamente contraprodutiva de controle social, ampliando as pressões sociais 

que originam os conflitos e, em última instância, conduzindo a autoridade a uma posição 

insustentável de controle da população pela força – o que mitiga sua capacidade de 

manutenção de uma hegemonia ideológica e coloca em risco a estabilidade de sua posição 

de poder.
362

    

  

                                                             
361 TURK, 1972, p. 59-60. 
362 Ibid., p. 66. 
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9 A CRIMINALIZAÇÃO SECUNDÁRIA PELA ÓTICA DO 

CONFLITO 

 

A Criminologia do Conflito, consoante exposto no curso do presente trabalho, 

enxerga a sociedade como uma multiplicidade de grupos de interesses conflitantes, 

disputando por posições de poder. Dessa forma, conquanto o plexo de segmentos sociais 

agregue infindáveis subdivisões, a teoria conflitual trabalha com uma análise dicotômica, 

na qual a sociedade é composta, fundamentalmente, por dois agrupamentos: as autoridades 

e os súditos. 

O dualismo presente na visão conflitual simplifica a complexidade das 

organizações sociais e desconsidera os processos concretos pelos quais determinado grupo 

adquiriu uma posição dominante. Contudo, tal divisão, a despeito de sua questionável 

adequação, aponta para a coexistência de sujeitos dotados do poder de formularem rótulos 

criminais, e sujeitos submetidos à aplicação deste rótulo. Este poder de definição decorre 

do acesso e controle, por determinado segmento, dos mecanismos estatais de legislação e 

persecução, aptos a empregar a violência legitimada para a promoção de seus interesses. 

Por incorporar o paradigma da reação social na análise do fenômeno criminal, as 

teorias conflituais concebem a criminalidade como as ações definidas como criminosas, 

por serem concretamente submetidas ao sistema de justiça criminal. Portanto, analisar a 

criminalidade é o mesmo que analisar a aplicação de normas por parte das autoridades 

sobre os súditos, distinguindo estes últimos entre portadores e não portadores do status 

criminoso. Assim, os índices criminais são determinados de forma muito mais expressiva 

por quem detém o poder, do que por quem está sujeito a ele.
363

  

Nesta dicotomia social, Austin TURK identifica que os setores marginalizados 

estão em constante desvantagem. Dentre todas as categorias inseridas no grupo dos súditos, 

o critério econômico traça uma distinção sobre quais serão os alvos preferenciais da 

rotulação, de forma que a parcela mais pobre da população sofreria de uma “desvantagem 

legal”, porquanto desprovida de capacidade de definição e privada de forma mais intensa 

dos meios legítimos de acesso a posições de poder.
364

 A análise conflitual, porém, não se 

ocupa de enveredar pela busca das condições materiais que determinam a desvantagem dos 

                                                             
363 “Criminality is a function of the activities of legal agents, directly charged with the tasks of interpreting 

and enforcing norms announced by political decision-makers.Thus, any population at one time is divided into 

those individuals who are and those who are not currently defined by the authorities as subjects to 

deprivation in reference to the task of enforcing norms” TURK, 1971, p. 24. 
364 Ibid., p. 32. 
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setores marginalizados. Richard QUINNEY traça a hipótese de que a mercantilização da 

advocacia criminal converte o direito de defesa em privilégio, de forma que uma defesa 

efetiva apenas se opera no setor privado, sendo que a parcela da população desprovida de 

recursos sequer conseguiria articular seus interesses jurídicos, sendo assistida por 

burocratas estatais que tão somente cumprem o aspecto formal de representar seus 

clientes.
365

 

Assim, reconhece-se a existência de privações legais inversamente proporcionais à 

posição social – melhor dizendo, em termos nada conflituais, posição de classe – ocupada 

pelo indivíduo. Contudo, as análises desenvolvidas não ultrapassam as manifestações 

imediatas de tais privações, concentrando-se em diagnosticar os sintomas da seletividade 

penal, sem identificar suas causas. Imputar a desvantagem jurídica da população 

marginalizada à dificuldade de arcar com os honorários de profissionais especializados é 

uma manifestação de cegueira deliberada, na qual se desvia o olhar do problema central: 

um sistema jurídico que converte garantias básicas do cidadão, como o direito de defesa, 

em pretensões econômicas, é enviesado. E decorre não de uma falha burocrática ou 

organizacional, mas de sua inserção em um modo de produção pautado pela forma 

mercantil, da qual a forma jurídica é derivada, em que a proclamação da igualdade jurídica 

serve à dissimulação das desigualdades materiais e a liberdade conferida pelo direito é a 

legitimação da exploração sob a forma contratual.
366

  

Com essas considerações iniciais, a Criminologia do Conflito passa a compreender 

o fenômeno da criminalização secundária como produto de relações entre grupos sociais, e 

não de relações interpessoais entre autoridades e súditos. Embora desentendimentos de 

caráter subjetivo, ou perseguições motivadas por questões individuais possam influir na 

aplicação do rótulo de criminoso, o enfoque teórico recai sobre questões estruturais. Com 

isso, busca-se compreender como relações entre diferentes papéis e posições sociais, 

exercidos e ocupados por grupos específicos – sem focar nas idiossincrasias e 

especificidades das pessoas físicas que os compõem –, irradiam seus reflexos nos 

processos de aplicação concreta das leis criminais. E, de forma a ressaltar o caráter político 

do emprego de mecanismos estatais, os teóricos do conflito, como exemplifica TURK, 

circunscrevem suas análises nas formações sociais modernas, denominadas comunidades 

políticas, nas quais algum grupo já se consolidou como autoridade, monopolizando e 

legitimando a violência por meio de uma ordem legal: 
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“Não há razão para discutir a aplicação do status de criminoso nos conflitos entre 

sujeitos e autoridades, sem que se estabeleça uma distinção categorizando a 
população entre os que detêm o poder de decisão, e os que não o detêm. Enquanto 

os caprichos pessoais dos poderosos, por si só, determinam como estes respondem 

aos desprovidos de poder, os conflitos provenientes apresentam caráter 

interpessoal, não tendo nenhuma relação com a dinâmica entre papéis e status 

sociais. Mas quando um número de indivíduos, famílias e outras unidades sociais 

básicas convivem por tempo suficiente, passando a interagir não apenas como 

indivíduos, mas como representantes de interesses supraindividuais, faz sentido 

começar a pensar na população como uma coletividade, caracterizada em grande 

parte por padrões de expectativa, violação e coerção, envolvendo cidadãos com 

diversos status sociais e atores de diferentes funções sociais. Ainda que se possa 

argumentar que nenhuma relação social existe sem a persistência e pressão de tais 
padrões de expectativa, por mais sutis e despercebidos que sejam, as preocupações 

da criminologia se dão principalmente com relação às coletividades ‘dirigidas de 

forma imperativa’, nas quais há uma estrutura de poder e autoridade relativamente 

explícita e formalizada. Conquanto exista um interesse crescente nos processos de 

aplicação de normas em todas as formas de associações humanas, as comunidades 

políticas – nas quais a ordem social é mantida fundamentalmente pela força – 

apresentam o fenômeno da criminalização em sua forma mais característica.” 

(tradução nossa)367 

 

Há uma contradição na perspectiva apresentada por TURK. Isto porque sua teoria 

sobre o surgimento do fenômeno estatal identifica a violência, em sua manifestação bélica 

inicial, como sendo a fonte de toda organização social. Porém, com a consolidação da 

figura da autoridade, esta violência deixa de ser exercida na forma direta da dominação 

militar e se reveste de forma jurídica. Portanto, torna-se ilógica a delimitação da análise 

nas chamadas “comunidades políticas”, supostamente caracterizadas pela manutenção da 

ordem social, em última instância, pela força, vez que toda formação social, na perspectiva 

do conflito, é sempre mantida por vias coercitivas. Se, para essa teoria, toda sociedade é 

agonística, uma comunidade política não pode ser conceituada a partir de uma 

característica reputada universal. 

                                                             
367 “There is no point in discussing the ascription of criminal status in an authority-subject conflict where the 

distinction between the categories of those who decide and those who do not in a population has not been 

stablished. So long as the personal whims of the more powerful alone determine how they respond to the less 

powerful, conflict between them is interpersonal, having nothing to do with relations among social statuses 

and roles. But where a number of individuals, families, and other basic social units have been together long 

enough for persons to begin interacting not only as individuals but also as representatives of larger-than-self 
interests, it makes sense to begin thinking of the population as a collectivity, characterized in large part by 

patterns of expectation-violation-coercion involving persons in their capacities as occupants of various 

statuses and performers of various roles. While it may be argued that no social relationship can persist 

without such pressure patterns, however subtle and below the threshold of the participants’ awareness, the 

concerns of criminology are mainly with ‘imperatively coordinated’ collectivities, those in which there is a 

relatively explicit and formalized power-authority structure. Although there is growing interest in the 

processes of norm enforcement in all kinds of human associations, political communities – in which social 

ordering is ultimately supported by force – continue to be the kind of collectivities in which the phenomenon 

of criminalization is found in its most characteristic form.” TURK, 1971, p. 34-35. 
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O problema conceitual apontado decorre de um equívoco já indicado nas premissas 

da teoria conflitual. Ao desvincular o Estado de sua determinação histórica, 

compreendendo-o como forma universal de organização social, ignora-se que as relações 

políticas e jurídicas que se operam no Estado moderno partilham de características 

comuns, derivadas da forma mercantil. Assim, a criminalização secundária, conforme 

analisada pelos teóricos do conflito, é a forma específica de coerção jurídica pela via penal, 

que se opera por meio dos mecanismos estatais de persecução penal, própria da 

modernidade. E, por consequência, é uma manifestação específica do modo de produção 

capitalista, a partir do qual se desenvolvem os instrumentos de coerção necessários à 

reprodução do capitalismo, dentro dos quais se insere o Direito Penal, o Processo Penal e a 

pena privativa de liberdade.
368

 Portanto, para melhor delimitar seu objeto de análise e 

suprir a necessidade de um recorte específico que torne clara a inexistência de uma 

pretensão de universalidade em sua teoria, TURK faz uso do conceito de “comunidade 

política”. Entretanto, a definição por ele utilizada não se mostra capaz de atingir sua 

finalidade, qual seja, explicitar que sua análise não se aplica às organizações sociais pré-

modernas ou distantes da realidade ocidental estadunidense por ele analisada. 

Dessa forma, a perspectiva conflitual sobre a criminalização secundária deve ser 

compreendida como uma análise do uso da violência estatal legitimada pela forma jurídica. 

E o contexto no qual são elaboradas tais teorias está vinculado aos movimentos por 

reconhecimento e direitos civis, cuja maior expressividade se deu entre as décadas de 1950 

e 1960. Por esta razão, além das preocupações quanto à seletividade, rotulação conforme 

reação social e estigmatização dos indivíduos, a Criminologia do Conflito direciona seu 

enfoque ao uso dos órgãos de persecução para a supressão de movimentos sociais e 

manutenção dos interesses das classes dominantes. Ressaltando, sempre, a natureza 

política dos fenômenos estudados. 

 

9.1 APLICAÇÃO DE NORMAS COMO REGULAÇÃO DE CONFLITOS E 

PRODUÇÃO DE CONSENSOS 

 

Nem todas as prescrições legais se traduzem em práticas reais. Existem normas 

incapazes de surtir efeitos ou direcionar a atuação das autoridades, enquanto outras são 

                                                             
368 Sobre: RUSCHE, Georg; KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. 2 ed. Rio de Janeiro: Revan, 

2004. 
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aplicadas de forma diligente e até mesmo forçada, ampliando os limites de sua 

regulamentação legal para abrangerem mais e mais hipóteses de criminalização.  

Para compreender as causas deste descompasso entre as previsões legais e a efetiva 

prática do Sistema de Justiça Criminal, TURK desenvolve uma diferenciação entre as 

normas. Segundo o autor, existem normas culturais e sociais, podendo, cada qual, adquirir, 

ou não, o status de “norma legal”.
369

 A distinção entre o caráter cultural ou social é 

realizada com base na carga valorativa das normas, enquanto o status “legal” diz respeito à 

aplicabilidade prática das leis em casos concretos.
 370

 

Normas culturais, portanto, são aquelas em que há uma representação com carga 

valorativa sobre o comportamento e as expectativas de comportamento dos indivíduos em 

uma sociedade. Para ilustrar, pode-se entender como exemplo de norma cultural a 

tipificação de homicídios, nos quais a lesão a vida de uma pessoa é vista como uma prática 

socialmente desvalorada, reprovável. Há, assim, uma convergência entre os valores 

partilhados pela comunidade e os valores inscritos na lei. Por outro lado, normas sociais 

são aquelas em que há a regulação de um comportamento, mas que não se coaduna com 

valores explícitos. Seriam meras determinações que não permitem aos cidadãos inferir as 

razões que animam o conteúdo da norma. Como exemplo extraído do ordenamento 

brasileiro, a lei que criminaliza a omissão em comunicar ao Banco Central depósitos 

mantidos no exterior em valor superior a cem mil dólares
371

, embora possa ser aceita e 

respeitada pela população, caso esta tenha ciência da obrigação jurídica, não deixa claro o 

valor tutelado pela norma, inviabilizando a compreensão dos motivos pelos quais referida 

ação é sujeita a uma pena de prisão. A distinção elaborada por TURK é semelhante àquela 

desenvolvida, no campo da Dogmática Penal, por GOLDSCHMITD, que diferencia 

normas de direito, expectativas legais objetivas, e normas de dever, a introjeção do valor 

da norma pelo indivíduo, de forma a criar um alinhamento de sua subjetividade com a 

exigência legal.
372

 

De outro lado, tanto normas sociais quanto culturais podem ser consideradas 

“normas legais”. Para tanto, é necessário que as autoridades passem a aplicar a norma, 

punindo aqueles que não a seguem, independente do valor por ela tutelado. Dessa forma, 

será a reação das autoridades ao descumprimento de qualquer previsão legal que confere a 

                                                             
369 No original, “legal norms”. 
370 TURK, 1971, p. 36-39. 
371 Artigo 22, parágrafo único da Lei 7.492/86, complementada pela edição anual pelo Banco Central do 

Brasil de Circulares atualizando o valor que dá origem à obrigação de declaração.  
372 Sobre: CIRINO DOS SANTOS, 2006b, p. 276. 
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ela efeitos jurídicos. E, para compreender a forma como uma norma passa a surtir efeitos, 

sendo efetivamente aplicada, faz-se necessário analisar os mecanismos que condicionam as 

relações sociais travadas entre autoridades e súditos, conforme a dicotomia conflitual. 

TURK defende que a visão de mundo é subjetiva, modificando-se conforme cada 

indivíduo, mas condicionada pela posição social por ele ocupada. Assim, utilizando uma 

mescla de interacionismo simbólico e associação diferencial, o autor compreende que 

existe uma significativa diferença de valores entre cidadãos pertencentes a grupos distintos, 

expressa por variações linguísticas e divergentes interpretação de símbolos, capazes de 

conferir a um mesmo fato social diversos significados.
373

 

Assim, um mesmo cenário pode ser reputado inofensivo para determinado grupo e 

perigoso, ilegal ou criminoso por outro. Uma perfeita ilustração da abrangência 

interpretativa pode ser extraída de uma parábola apresentada por Nils CHRISTIE, 

intitulada “O homem no parque”. Uma praça era rodeada por dois edifícios idênticos, um 

em que as obras foram concluídas de forma escorreita, outro em que houve um problema 

estrutural que demandou uma organização por parte dos moradores para que acionassem 

juridicamente a imobiliária e, ao mesmo tempo, mitigassem as falhas, permitindo níveis 

mínimos de segurança em sua residência. Um homem adulto, em determinado dia, chega 

embriagado na praça e passa a cantar e brincar com as crianças. No meio dessa interação, 

abre a braguilha da calça e expõe seus genitais. Os moradores do prédio que não 

apresentou problemas presenciaram a cena e chamaram a polícia. Os moradores do outro 

prédio, porém, tiveram de estabelecer vínculos próximos com seus vizinhos em razão da 

necessidade de atuação coletiva. Como consequência, conheciam o homem que 

protagonizou o ato obsceno como sendo o filho de uma das moradoras que, em razão de 

um acidente sofrido em sua infância, desenvolveu algum tipo de transtorno social e age de 

forma desorientada desde então. Naquele prédio, todos sabiam que este sujeito era 

inofensivo e, quando se embriagava, o conduziam à casa de sua mãe para receber cuidados. 

Na situação narrada, um acontecimento foi interpretado como criminoso por pessoas 

distantes de quem o protagonizou, enquanto que os integrantes do mesmo grupo que o 

sujeito criminalizado identificaram a situação como um fato corriqueiro, praticado por 

alguém que necessita de cuidados especiais.
 374

 

Isto conduz ao problema central apontado por TURK: na divisão social observada 

pelas teorias conflituais, autoridades e súditos não integram o mesmo grupo. Por 
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consequência, não partilham dos mesmos valores. Transpondo isto à criminalização 

secundária, haverá sempre uma divergência interpretativa quanto a quais fatos concretos 

são passíveis de criminalização. A comunicação entre integrantes de segmentos sociais 

distintos é dificultada pelo distanciamento entre eles.
375

 

Seguindo a análise exposta, TURK identifica três fatores que influenciam a 

aplicação concreta de uma norma. O primeiro é o distanciamento entre a legitimidade 

formal, conferida pela criminalização primária, e a legitimidade material, conforme a 

perspectiva das autoridades. Se o valor expresso na norma não for compartilhado por 

aqueles responsáveis pela sua aplicação, ela surtirá poucos efeitos práticos. Isto é, não será 

uma orientação prioritária nas políticas criminais, por vezes sendo ignorada pelos agentes 

legais que podem reputar desnecessária a intervenção estatal nos casos concretos. O 

segundo fator, complementar ao primeiro, é que há uma diferença entre a posição social – 

e, portanto, entre os interesses e valores – daqueles que formulam as leis e daqueles que a 

aplicam. Portanto, é possível que o agente policial em função de policiamento ostensivo 

ignore os valores expressos em normas com as quais não coadunam, ou mesmo desenvolva 

interpretações distorcidas da intenção do legislador ao criar a norma. O terceiro ponto é o 

reconhecimento de que os operadores legais atuam conforme metarregras, estabelecidas 

informalmente para viabilizar uma atuação direcionada dos órgãos de persecução, 

influenciadas não somente pelos interesses do grupo dominante, mas também pelas 

idiossincrasias dos indivíduos responsáveis pela manutenção da ordem social.
376

 

Richard QUINNEY complementa a análise exposta ao identificar uma tendência de 

aumento do uso de sanções criminais em sociedades mais heterogêneas. Esta tendência 

seria tributária à incapacidade de se resolver conflitos sociais informalmente pelo 

distanciamento entre os agentes da lei e os cidadãos que são a ela submetidos. Ao contrário 

do que ocorreria em uma sociedade homogênea, na qual haveria um grau mais elevado de 

alteridade entre autoridades e a população, não apenas os integrantes dos órgãos de 

persecução atuam de forma mais severa, como a própria sociedade, por ser composta de 

grupos com valores e interesses conflitantes, demanda maior rigor e formalismo na atuação 

repressiva estatal.
377

 

De fato, todos os conflitualistas identificam uma tendência à tomada de atitudes 

mais repressivas por parte das autoridades, quanto maior o distanciamento entre estas e os 
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indivíduos criminalizados. TURK sustenta que quanto maior for a diferença de poder, em 

favor da autoridade, maior será a chance de criminalização de grupos ou indivíduos que 

entrem em conflito com ela.
378

 Até mesmo BLACK, a despeito de suas significativas 

diferenças com os demais autores, utiliza a distância social como variável para explicar a 

maior intensidade das punições em sociedades modernas. Para este autor, as formas sociais 

contemporâneas seriam marcadas por um maior distanciamento entre os indivíduos e a 

criminalização exacerbada se justifica pelo receio difundido da figura do estranho ou 

desconhecido. Assim, quanto mais distante estiver a vítima do ofensor, maiores as chances 

de ser criminalizado e mais intensa será a punição aplicada.
379

 Em síntese, quanto maior a 

estratificação social, convergindo com as ideias de QUINNEY, mais punitiva é a 

sociedade.
380

 

Por analisarem a sociedade norte-americana durante a segunda metade do século 

XX, os conflitualistas se debruçam sobre uma formação social altamente estratificada e 

heterogênea. E, diante deste panorama permeado por contradições e interações dinâmicas, 

TURK desenvolve uma esquematização simples para explicar a tríade que sustenta a 

existência de uma ordem social em que há um grupo que domina os demais. Para ele, toda 

estrutura de autoridade é baseada, simultaneamente, em condicionamento dos atores 

sociais, consenso entre os diferentes grupos e, em última instância, coerção. O 

condicionamento serve à manutenção da ordem na medida em que coíbe o desvio dos 

padrões de comportamento esperado, levando os cidadãos a desenvolveram atividades 

rotineiras dentro das expectativas normativas impostas pelo grupo dominante. Por se tratar 

de uma análise do Estado moderno, o consenso detém um importante papel na redução de 

conflitos, na medida em que o grupo dominante consegue estabelecer sua hegemonia 

ideológica sobre o restante da sociedade. Contudo, o consenso sempre será apenas parcial, 

eis que a multiplicidade de valores e interesses divergentes, aliada à constante disputa por 

posições de poder, implica a invariável presença de conflitos. Estes serão criminalizados, 

utilizando-se de coerção para dissuadir eventuais dissidentes, obstar a ascensão de grupos 

opositores e reforçar o condicionamento dos cidadãos a se guiarem conforme as 

expectativas normativas vigentes.
381

 

Portanto, a criminalização secundária atua de forma determinante na supressão de 

conflitos sociais e constante busca pela manutenção da ordem – e perpetuação do grupo 
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dominante em sua posição de poder. Assim, para compreender os mecanismos que se 

operam na aplicação concreta das normas, dando início à atuação dos órgãos de persecução 

estatais, deve-se observar quais situações dão início aos conflitos sociais mais claros e 

quais conflitos são considerados, conforme a visão das autoridades, mais perigosos e, por 

consequência, demandando maior intensidade em sua repressão. 

 

9.2 PROBABILIDADE DE CONFLITOS 

 

A obra de Austin TURK encontra seu ápice na elaboração da teoria da 

probabilidade de conflitos. Além de buscar compreender os mecanismos que atuam no 

condicionamento da seletividade da criminalização secundária, o autor propõe uma espécie 

de cálculo probabilístico que seria capaz de antecipar, ainda que sem pretensão de certeza, 

as chances de que determinado grupo entre em conflito com as autoridades e de que este 

conflito suscite a atuação dos mecanismos de persecução penal.  

O ponto inicial da análise se propõe a categorizar o grau de importância conferido 

às leis, a partir dos conceitos de norma cultural e social, compreendidas como normas de 

valores e normas de comportamento. Para tanto, primeiro se faz necessário distinguir os 

valores próprios das autoridades e dos súditos. Isto porque, conforme asseverado pelas 

teorias conflituais, cada grupo social possui uma visão de mundo que lhe é particular e, a 

rigor, as leis são desenvolvidas em conformidade com os valores do grupo social 

dominante – que ocupam a posição de autoridades. Portanto, torna-se possível que para as 

autoridades uma norma social venha a convergir com seus valores, de forma a ser também 

uma norma cultural, o que implicaria maiores possibilidade de sua aplicação concreta – 

tornando-se, pois, uma norma legal. Porém, a mesma norma pode ser exclusivamente 

social para os súditos, de forma que estes não introjetam seus valores, razão pela qual 

estariam mais propensos a descumpri-la. Esta diferença interpretativa, longe de ser 

exclusivamente semântica, apresenta reflexos reais na forma como cada grupo desenvolve 

suas expectativas normativas.  

Em síntese, existem quatro diferentes possibilidades de convergência e divergência 

entre normas sociais e culturais.  Mesmo havendo grau semelhante de congruência para 

autoridades e súditos, cada grupo apresenta sua interpretação própria da norma, sendo 

improvável a existência de uma coincidência plena nas intepretações. Cada hipótese 

apresentada implica um diferente grau de probabilidade de origem de conflitos sociais, 
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conforme a seguinte tipologia sobre a congruência entre a norma anunciada e os valores do 

grupo social:
382

 

 

1. Alta congruência para súditos e autoridades. A norma social e cultural pode 

convergir para as autoridades e também para os súditos, ainda que apresentando diferenças 

interpretativas entre eles. Há, portanto, um alto grau de convergência entre a norma 

anunciada pelas autoridades e a forma como estas se comportam, e uma situação 

semelhante ocorre quanto aos súditos, que concordam com os valores implícitos na norma; 

2. Baixa congruência para súditos e autoridades. Os dois grupos, nesta situação, 

discordam ou não compreendem os valores expressos na norma. Os efeitos que ela pode 

surtir no comportamento individual dos cidadãos são reduzidos, em razão de sua 

característica puramente social. 

3. Alta congruência para autoridades, baixa para súditos. A norma está de acordo 

com os valores partilhados pelas autoridades, mas não encontra respaldo nos grupos sociais 

a que se destina sua aplicação. 

4. Baixa congruência para autoridades, alta para súditos. Embora os sujeitos a quem 

se destina a aplicação da norma a respeitem e comunguem de seus valores, para as 

autoridades sua aplicação é indiferente. 

 

Cada uma das situações apresenta uma probabilidade diversa de surgimento de 

conflitos sociais. Compreende-se que o desrespeito à norma é um conflito normativo, em 

que a atitude adotada pelo indivíduo confronta a prescrição legal. Por outro lado, também a 

aplicação concreta da norma é, em si, uma forma de conflito, porquanto demanda a 

submissão forçada de determinado sujeito ao sistema de justiça criminal. Estas duas 

concepções de conflito complementam a visão mais ortodoxa do conflito social, em que o 

segmento dominado rejeita os valores e desafia a posição de autoridade do segmento 

dominante. 

A probabilidade mais elevada de surgimento de conflitos ocorre na primeira 

situação, em que há alto grau de congruência da norma social e cultural, tanto para as 

autoridades quanto para os súditos. Nesta situação, as autoridades compreendem que a 

violação da norma é grave, eis que confronta os valores nela expostos, e o grupo social a 

que pertence o desviante tende a concordar com a necessidade de imposição das sanções 
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legais. Assim, haverá uma grande probabilidade de que uma ação criminalizada dê origem 

ao conflito manifestado na aplicação autoritária da lei, eis que a expectativa normativa de 

todos os indivíduos é de que a prática do ato criminalizado desperte a atuação repressiva 

estatal. 

No espectro oposto está a segunda situação, na qual a norma é incongruente com os 

valores das autoridades e dos súditos. Há baixa probabilidade de qualquer espécie de 

conflito, já que nenhum dos grupos formula expectativas normativas quanto ao respeito e 

aplicação da lei e, portanto, não se interessam por disputar sua validade ou suscitar sua 

revogação. 

As situações intermediárias demandam maior atenção. Nas hipóteses em que há 

discordâncias entre o valor da norma, existiria, segundo TURK, uma maior tendência ao 

surgimento do conflito quando as autoridades encontram maior congruência entre a norma 

e seus valores – a terceira situação tipificada – do que quando os súditos é que enxergam a 

legitimidade material da lei – como ocorre na quarta situação. Isto porque as autoridades 

não estariam propensas a aceitar o desrespeito às normas que refletem seus próprios 

valores. Ao mesmo tempo, os súditos que não enxergam legitimidade material para a 

existência da regulação puramente social apresentariam maiores tendências em descumprir 

com sua prescrição e, até mesmo, engajar em uma discordância aberta com a proibição, 

visando revogá-la. Se esta situação se verificar, o movimento dissidente tenderá a ser visto 

como verdadeiramente perigoso, tornando-se alvo preferencial do uso da repressão penal 

para supressão de levantes sociais. 

Na situação inversa, porém, há uma chance reduzida dos súditos fazerem suas 

normas culturais se tornarem normas legais. Isto é, são poucos os meios lícitos para forçar 

a aplicação de uma lei pela qual as autoridades demonstram desinteresse ou discordância. 

Por não deterem os poderes de definição ou serem relativamente incapazes de 

instrumentalizar a violência legitimada em favor de seus interesses, restam-lhes poucas 

atitudes a serem tomadas. E, em sua maioria, as alternativas relegadas não possuem 

respaldo legal – com exceção do exercício de direitos de manifestação, petição, greve e 

outras conquistas dos movimentos sociais da época.
383

  

Para melhor compreender a análise apresentada, pode-se observar os movimentos 

atuais pela descriminalização de certas substâncias proscritas. O caso mais explícito se 

manifesta na discussão sobre a regulamentação do uso e comércio da Cannabis, Indica ou 

                                                             
383 TURK, 1971, p. 55-57. 
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Sativa, comumente designada pela alcunha “maconha”. A formação de movimentos sociais 

que apoiam a descriminalização denota uma aparente mudança na interpretação das leis 

criminais que tratam do assunto. Ou seja, a proibição da maconha, cada vez mais, 

restringe-se à categoria de norma social, visto que setores da população reputam a 

prescrição legal como injustificada ou indevida, com significativo engajamento pela 

revogação da lei. Na perspectiva dos súditos, o movimento “Marcha da maconha”, de 

âmbito nacional, indicia uma gradativa erosão do aspecto cultural da proibição de consumo 

da substância. Quanto às autoridades, porém, embora existam indícios de uma revisão na 

introjeção dos valores do proibicionismo – que pode ser identificado a partir da 

organização de movimentos contrários ao proibicionismo, como o LEAP (“law 

enforcement against prohibition” ou “agentes da lei contra a proibição”)
384

 – estes não 

possuem a mesma expressividade. Pode-se dizer, portanto, que do ponto de vista das 

autoridades, a criminalização da Cannabis é um caso de convergência entre uma norma 

cultural e social. Assim, ainda que exista uma demanda explícita por parte dos cidadãos 

pela revogação da lei, que se opera a partir da pressão exercida pelas manifestações, as 

autoridades continuam engajadas na guerra às drogas, aplicando o rótulo de criminoso 

sobre quem vende qualquer substância ilícita, inclusive a Cannabis. E, conforme expõem 

os índices carcerários nacionais, o tráfico de drogas persiste como um dos crimes 

responsáveis pelas maiores taxas de encarceramento, representando 46% da população 

carcerária brasileira em 2014.
385

  

O caso exposto converge com esta primeira etapa da teoria probabilística de TURK. 

É possível inferir que, havendo maior convergência entre o aspecto social e cultural da 

norma na perspectiva das autoridades, as chances de conflito – aqui incluída a 

criminalização secundária – são mais expressivas. O entendimento das autoridades é 

determinante para a aplicação concreta da lei, produzindo maiores impactos, por se revestir 

de ares de “interpretação oficial” da norma, o que a visão própria dos súditos jamais 

conseguiria. 

No entanto, a análise não se restringe à dimensão legal. Ainda mais relevante para o 

surgimento de conflitos sociais é a dinâmica social de grupos antagônicos. A diferença na 

capacidade organizacional, expressividade populacional e nas táticas de promoção dos 

interesses de cada segmento da sociedade pode alterar o balanceamento do poder das 

                                                             
384 Sobre: <http://www.leapbrasil.com.br/> Acesso em: 3 jun. 2017. 
385 Disponível em: <http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/documentos/infopen_dez14.pdf> 

Acesso em: 3 jun. 2017. 
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autoridades. Isto implica reconhecer que um grupo débil, desprovido de meios de exercer 

pressão, torna-se um alvo mais fácil para a criminalização. Porém, um grupo mais 

expressivo suscita maiores preocupações às autoridades, aumentando a chance de que suas 

demandas sejam suprimidas pelo uso da repressão penal. 

Com isso, surgem duas novas variáveis na análise de probabilidade de conflitos. A 

primeira é o grau de organização dos grupos sociais. Indivíduos desprovidos de apoio 

coletivo representam ameaças menores às autoridades e, em razão de sua solidão no 

enfrentamento do grupo dominante, haveria uma maior propensão de que este seja 

dissuadido a abandonar sua visão conflitante e passe a se adequar às normas vigentes, 

ainda que por meios coercitivos. A segunda variável é a sofisticação do grupo em 

promover seus interesses. Quanto mais sutis forem as formas de atuação do grupo 

dissidente, menos atenção ele desperta nas autoridades e mais difícil se torna a 

criminalização de seus atos. Em síntese, quanto mais organizado e menos sofisticado for o 

grupo dissidente, maior a probabilidade de se tornar sujeito à criminalização secundária.
386

 

A consideração simultânea de ambas as variáveis conduz a quatro possíveis 

hipóteses. Um grupo pode ser organizado, mas pouco sofisticado; desorganizado e pouco 

sofisticado; organizado e sofisticado; ou mesmo desorganizado, mas altamente 

sofisticado.
387

 A mesma classificação deve ser utilizada para as autoridades, com uma 

única adaptação: por se tratar da análise de Estados modernos, supõe-se que as autoridades 

serão sempre organizadas em alguma medida, sendo que a variação reside principalmente 

em seu grau de sofisticação.
388

 

TURK defende que quanto maior o grau de organização e menor a sofisticação do 

grupo dissidente, maiores as chances de conflito. Agrupamentos destinados à prática de 

criminalidade expressiva, como as gangues juvenis, atraem maior atenção das autoridades 

e, por sua falta de sofisticação, expõem-se consideravelmente mais, elevando 

exponencialmente as chances de serem criminalizados. Quando confrontados, dentro do 

sistema legal, pela prática de atos tipificados como infrações penais, encontram-se em uma 

posição fragilizada, com aparente impotência diante do poder das autoridades. Em 

contraste, aqueles que atuam de forma individual, portanto desorganizada, mas com alta 

sofisticação em suas ações, como seria o exemplo de estelionatários profissionais, estariam 

menos sujeitos à criminalização. Isto se deve à dificuldade de serem identificados pelas 

                                                             
386 TURK, 1971, p; 58-60. 
387 Ibid., p. 59. 
388 Ibid., p. 60-61. 
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autoridades, elidindo sua inserção em confrontos abertos com agentes da lei e, por 

decorrência, evitando sua colocação em uma posição desprivilegiada em relação às 

autoridades. 

Quanto às categorias intermediárias, aqueles que possuem alta organização, mas 

com maior sofisticação, apresentam chances maiores de serem descobertos. Mas, ao serem 

inseridos no sistema de justiça criminal, possuem maiores recursos destinados a equalizar 

sua posição de poder diante das autoridades. Para ilustrar, reporta-se às organizações 

mafiosas que possuiriam conexões com altos escalões de autoridade, obstando a 

criminalização efetiva de seus atos. A situação remanescente, em que o desviante é 

desorganizado e nada sofisticado, embora desperte menor atenção em seus atos, é esperado 

que, eventualmente, este entre em confronto com as autoridades, o qual muito 

provavelmente resultará na criminalização de seus atos, por não possuir paridade de armas 

para a defesa de seus interesses. 

Analisando apenas os sujeitos e grupos desviantes, há uma clara hierarquia na 

chance de conflito com as autoridades e efetiva criminalização de suas ações. A maior 

probabilidade se dá com os grupos organizados e pouco sofisticados. Na sequência, os 

desorganizados e não sofisticados apresentam o segundo maior risco de criminalização. O 

risco de surgimento de conflitos é menos provável com relação aos organizados, porém 

sofisticados e remoto com relação aos desorganizados e sofisticados.
389

 

A tipologia se amplia quando levada em consideração a sofisticação das 

autoridades. Para que ocupem a posição de autoridades, pressupõe-se, como dito, uma 

graduação mínima de organização. Embora ela possa variar em sua graduação, tal variação 

é menos importante para a ponderação da criminalização secundária do que a diferença na 

sofisticação da atuação das autoridades. Por esta razão, o enfoque da teoria apresentada se 

volta às formas como são resolvidos os conflitos sociais que demandam intervenção das 

autoridades. Assim, quanto menos sofisticada for sua atuação, maior a propensão a 

utilizarem meios violentos como forma de repressão. Quanto mais sofisticada, maior o 

grau em que são utilizadas formas alternativas de controle social, privilegiando a formação 

de consenso, ao invés da supressão vertical de conflitos. Em síntese, quanto menos 

sofisticadas forem as autoridades, maiores as chances de conflitos.
390

  

Por fim, a teoria de TURK relaciona todos os fatores expostos. A diferença de 

valores entre as autoridades e súditos, expressa na análise de congruência entre normas 
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culturais e sociais, deve ser considerada como fator de identificação entre os dois 

segmentos sociais em conflito. Quanto maior for a convergência entre os valores dos 

súditos e autoridades, menores as chances de que os primeiros passem a se questionar 

quanto à legitimidade dos segundos. Isto é, ao se sentirem oprimidos pela aplicação de 

normas que não condizem com os valores por eles partilhados, há uma redução no 

consenso quanto à legitimidade da organização social existente. A aplicação da lei pela via 

coercitiva, sem que exista uma internalização dos valores normativos pelo grupo 

criminalizado, potencializa os conflitos sociais existentes. E isto pode, eventualmente, 

desaguar na rejeição, por parte dos súditos, de uma autoridade que não os representa e que 

mantém sua posição dominante pelo uso excessivo da violência: 

 

“Nós propomos, portanto, que a probabilidade de conflito é maior quanto mais a 

base de legitimação das autoridades depender da aplicação coercitiva de normas 

sociais, do que da ‘internalização das normas’, ou criação de consenso.” 

(tradução nossa)391 

 

9.3 REALISMO DOS CONFLITOS 

 

Um das concepções vitais às teorias conflituais é a percepção de que uma sociedade 

heterogênea funciona como um tabuleiro, no qual diferentes jogadores estão em constante 

disputa para assumirem as posições de poder. Por essa razão, conflitos são inevitáveis e, 

aquele que alcança a posição dominante, está em manifesta vantagem com relação aos 

demais, pois pode usufruir do poder de definição para impor o status de oficial aos seus 

valores, criando consenso e legitimando a posição que ocupa, resguardando seus interesses 

e, em última instância, coagindo os demais a atuarem de acordo com suas expectativas 

normativas. 

Assim, mesmo o ato de suscitar um conflito possui natureza política. Grupos 

dominados podem instrumentalizar a repressão estatal em seu favor, despertando outros 

indivíduos para a desigualdade na distribuição de meios de acesso aos mecanismos de 

poder. E, com isso, opera-se a erosão dos consensos promovidos pelas autoridades, 

ressaltando a natureza impositiva e arbitrária do emprego da violência e sua utilização para 

a promoção de interesses de um grupo específico que, não raro, divergem em absoluto do 

                                                             
391 “We propose, then, that the probability of conflict is greater the greater the extent to which the basis of 

legitimacy is the social norm of deference rather than ‘norm internalization’, or consensus.” TURK, 1971, p. 

61. 
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restante da população. O conflito, aqui, é a chave para a promoção de mudanças, para a 

deposição daqueles que ocupam posições de poder. 

As autoridades também possuem oportunidades de utilizar os conflitos sociais a seu 

favor. Um grupo dissidente criminalizado com sucesso perde apoio popular. O poder de 

definição é uma ferramenta útil para a formação de consenso social, inclusive para minar 

eventuais opositores da ordem posta, por meio da rotulação de suas ações como terroristas, 

criminosas e perigosas. E, ao suprimir o levante de seus opositores, aqueles que ocupam 

posições dominantes não apenas afastam um perigo iminente aos seus privilégios, como 

também reforçam a importância de seu papel na dinâmica social. Com uma efetiva 

criminalização dos dissidentes, as autoridades podem consolidar sua hegemonia 

ideológica, vestindo o figurino de protetores da ordem e defensores da população. 

A capacidade de instrumentalização dos conflitos, seja pelos súditos ou pelas 

autoridades, depende da sofisticação de cada grupo. Após instaurado o conflito, ambas as 

partes terão oportunidades de converter os resultados em seu benefício próprio. E será 

bem-sucedida aquela que se valer de movimentos mais realistas, em oposição àquela que 

recair no irrealismo de sua atuação, enfraquecendo sua posição na constante disputa pelo 

poder.
392

 

Ao analisar os possíveis desdobramentos de um conflito, TURK identifica fatores 

que caracterizam o irrealismo das ações. Quanto mais sofisticado for um dos grupos em 

conflito, maiores as expectativas de que ele possa converter a situação em seu favor. O 

grau de realismo, portanto, é medido a partir dos resultados alcançados pelas partes em 

disputa, não pela análise das estratégias por eles empregadas.
393

 

 Para os súditos, o alto grau de realismo de seus movimentos pode gerar a erosão da 

imagem das autoridades, a supressão de determinada lei ou mesmo uma maior adesão à sua 

causa. O baixo grau de sofisticação, por sua vez, implica movimentos irrealistas que 

aumentam a vantagem das autoridades no processo de criminalização secundária. E, 

segundo esta teoria, são considerados irreais os conflitos que resultam nos seguintes 

fatores:
394

 

 

                                                             
392 No original “realism” e “unrealism”. Vide: TURK, 1971, p. 72-75. 
393 Ibid., p. 71. 
394 Ibid., p. 72. 
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1. Aumento de visibilidade das ações criminalizadas. Como resultado, despertam 

maior atenção das autoridades e aumentam a probabilidade de criminalização de atos 

futuros; 

2. Aumento da ofensividade dos atos. Quanto mais violentos estes forem, seja pela 

adoção de táticas mais explícitas – como a elevação nos danos patrimoniais em protesto – 

ou pela prática de outros crimes, dentro de uma mesma finalidade política – como a 

extorsão mediante sequestro de autoridades –, maiores as chances de que o grupo seja 

reputado perigoso, aumentando o consenso criado pelas autoridades sobre a necessidade de 

uso da repressão penal para suprimir o conflito; 

3. Aumento do consenso entre as autoridades. Quando um grupo realiza ataques 

frontais a todo o sistema, ou promove campanhas radicais por mudanças estruturais, 

maiores as chances de que as autoridades os vejam como inimigos estatais, reforçando a 

crença dos operadores do sistema na legitimidade do uso da violência para manutenção da 

ordem; 

4. Aumento da diferença de poder em favor das autoridades. Se um conflito social 

assume proporções exacerbadas, a resposta estatal poderá ser pela ampliação dos poderes 

das autoridades, permitindo uma maior intervenção destas na vida dos súditos, ou mesmo 

aumentando os recursos destinados à segurança pública. 

 

Atos de terrorismo, seguindo a teoria de TURK, exemplificam a natureza irreal de 

um conflito, por parte de quem os pratica. O uso da violência para atingir finalidades 

abstratas, sem perspectivas pragmáticas, suscitam os quatro resultados prejudiciais acima 

descritos. Conferem maior visibilidade aos grupos que os organizam que, por sua vez, 

recebem de forma incontestável o rótulo de perigosos, aumentando o consenso entre as 

autoridades – e também com relação à população, de forma geral – sobre a necessidade de 

supressão violenta desta prática. Isto, por fim, resulta na ampliação significativa das ações 

repressivas, conferindo um aumento substancial de poder às autoridades. Basta tomar 

como exemplo as cada vez mais intrusivas medidas de fiscalização que passaram a ser 

adotadas em aeroportos no mundo inteiro, após os atentados de 11 de setembro de 2001.
395

 

Para as autoridades, porém, o realismo de seus atos dentro de um conflito deve ser 

medido pela sua capacidade de manutenção da ordem e reforço de sua posição dominante e 

                                                             
395 Além deste exemplo, pode-se reportar, também, à edição de leis antiterrorismo que potencializam a 

capacidade de intervenção das autoridades e ampliam os limites jurídicos de seus atos, como o Patriotic Act 

nos Estados Unidos da América, ou a Lei 13.260/2016, no Brasil.  
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pela legitimidade de seus atos. Como consequência, serão tidos como irreais as atitudes 

que apresentem como resultado:
396

 

 

  1. Redução no consenso promovido pelas autoridades, demandando maior uso da 

força para manutenção da ordem. Nestes casos, quanto menos sofisticadas forem as 

atitudes, maior rejeição despertará nos grupos dominados; 

2. Adoção de atitudes ilegais na aplicação das normas. Quanto mais as autoridades 

descumprirem com prescrições legais, justificando-as com base na necessidade de 

resultados, mais elas subvertem o próprio sistema que mantém sua legitimidade, ampliando 

os conflitos existentes; 

3. Generalização dos atos criminalizados, ampliando a repressão para ações 

conexas que escapam à definição legal. Quando os órgãos de persecução passam a 

criminalizar seus opositores pelo exercício de seus direitos, como ocorre na repressão 

penal da greve, maior será a exposição das práticas negativas das autoridades; 

4. Aumento na adesão popular aos grupos opositores. Ações de repressão 

truculentas, desnecessárias ou contrárias à opinião pública podem reforçar o apoio aos 

dissidentes, colocando em risco a posição dos dominantes; 

5. Criação de divergências entre as próprias autoridades. Conforme apontado 

anteriormente, os responsáveis pela aplicação da lei não constituem um grupo homogêneo, 

sendo possível que a repressão de determinados opositores implique atitudes que 

despertem a desconfiança e promovam a deslealdade de segmentos das autoridades que se 

identifiquem com a causa reprimida. 

 

Dessa forma, o que constitui um resultado de movimento irreal para os súditos é 

eminentemente positivo para as autoridades, configurando o resultado de movimentos 

realistas na perspectiva destas. O oposto, por decorrência lógica, também se verifica.  

Trata-se de um jogo de soma zero, no qual há uma disputa a longo prazo pela ocupação da 

posição de poder, em que uma das partes deve perder para que a outra possa ganhar. 

Conquanto as autoridades gozem de uma posição privilegiada neste cenário, 

também se deparam com uma contradição inexistente para o súditos. Ações que 

representam resultados positivos imediatos na supressão de conflitos sociais podem, a 

longo prazo, vir a beneficiar o grupo reprimido. A preocupação com o realismo das 
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atitudes tomadas no conflito deve ser redobrada, eis que o uso simples da violência 

legitimada abre caminho para uma vitória final dos dissidentes. A sofisticação, portanto, 

manifesta-se muito mais pelo uso de mecanismos alternativos para a solução de conflitos 

do que pelo emprego desmedido da criminalização secundária.
397

 

 

9.4 SELETIVIDADE E CONTROLE DO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL 

 

Os teóricos do conflito dedicam parte considerável de suas análises à busca pela 

identificação de fatores que determinam a seletividade do Sistema de Justiça Criminal. 

Sem a pretensão de exaurir esta questão, reduzindo todas as determinações a um rol 

taxativo, são identificados dois momentos preponderantes para a compreensão dos 

mecanismos que direcionam o radar da criminalização: a atuação policial e o controle 

político da organização judiciária. 

No primeiro caso, cuida-se da linha de frente da repressão estatal. Aqui, a 

interpretação realizada pela autoridade apresenta maior relevância, eis que pode dar início 

à criminalização secundária, ou mesmo excluir determinado fato de seu alcance. A 

seletividade nesta esfera de atuação assume especial relevância, constituindo um dos mais 

expressivos filtros criminalizantes. A reação social dos agentes policiais constitui o 

pressuposto para a aplicação do status criminoso a um indivíduo, embora não suficiente 

para assegurar a bem-sucedida atribuição do rótulo. 

Austin TURK identifica o policiamento como uma atitude eminentemente política. 

Esta compreensão apresenta plena conformidade com sua teoria estatal, na qual a polícia 

surge como forma de transição do domínio bélico para o domínio político, a partir da 

consolidação da figura das autoridades. Assim, o papel central a ser desempenhado pela 

polícia é a manutenção da ordem social vigente, reprimindo as ações que a coloquem em 

risco e controlando os grupos sociais que disputam a posição de domínio: 

 

“Todo policiamento é político, no sentido de que sua racionalidade e propósito se 

voltam à preservação, contra mudanças radicais, das estruturas sociais e culturais 

congruentes com uma forma de organização política historicamente 

determinada.” (tradução nossa)398  

 

                                                             
397 TURK, 1971, p. 75. 
398 “All policing is political, in that the ultimate rationale and purpose of policing is to preserve against 

radical changes those cultural and social structures which are congruent with some historically specific 

polity.” Id., 1982, p. 115. 
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A atividade policial é estruturada em torno de duas grandes funções, conforme 

apresentado por TURK: o controle e a prevenção – aqui entendida como toda forma de 

prestação de serviços à população. Contudo, a função preventiva é residual, existindo um 

verdadeiro primado do controle sobre a prevenção. Nem toda forma de policiamento é 

voltada ao atendimento das necessidades da população, ainda que, por vezes, a polícia 

possa desempenhar uma função assistencialista. Mas toda organização policial, 

invariavelmente, se pauta na preservação da ordem posta a partir da repressão das ações 

criminalizadas.
399

 

Seguindo a exposição do autor, as atividades preventivas envolvem o atendimento 

de casos emergenciais, a proteção de cidadãos que recorrem aos canais de comunicação 

próprios das agências policiais e a disseminação de informações. Estas atividades, porém, 

revestem-se de caráter anômalo, não sendo essenciais para a atuação rotineira das 

autoridades, e tampouco desempenhando papel fundamental na preservação das estruturas 

estatais. Isto é, não se espera que a atividade policial realize programas de cunho 

educativo, como é o caso do PROERD no Brasil
400

, ou tenha de lidar com demandas 

populares, como a contenção de conflitos entre vizinhos. Contudo, não se pode conceber 

uma atividade policial desvinculada do controle por via da persecução penal. Esta segunda 

atividade engloba toda forma de coleta de atividade de inteligência, policiamento 

ostensivo, controle de informações, neutralização de determinados sujeitos e dissuasão de 

práticas criminosas pela intimidação da população. 

As atividades preventivas apenas existem quando os interesses da classe dominante 

não se encontram sob ameaça. Apenas havendo relativa estabilidade nos conflitos sociais, 

os agentes policiais podem se engajar nas ações residuais. Quando, por outro lado, as 

tensões se intensificam, o policiamento se torna exclusivamente repressivo, abandonando a 

imagem de autoridades a serviço da população e assumindo sua real característica de 

agentes do Estado, responsáveis pelo controle da população.
 401

  

A atividade de controle é, acima de tudo, voltada à contenção de ações de grupos 

sociais, ao invés de se ocupar da persecução de indivíduos desviantes. Isto decorre da 

conclusão de que a principal função do policiamento é obstar aquelas atitudes que 

coloquem em risco a ordem social como um todo. E, dentro da visão conflitualista, tais 

ações estariam comumente vinculadas à constante disputa por acesso aos mecanismos de 

                                                             
399 TURK, 1982, p. 116-117. 
400 Programa Educacional de Resistência às Drogas. Sobre: 

<http://www.proerdbrasil.com.br/oproerd/oprograma.htm> Acesso em: 7 jun. 2017.  
401 TURK, op. cit., p. 118. 
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poder, protagonizada por segmentos sociais conflitantes. Assim, a atividade policial acaba 

por se preocupar mais com o controle dos grupos dissidentes do que com a repressão de 

sujeitos que pratiquem infrações penais que não coloquem em risco os interesses 

dominantes. Aqui, portanto, identifica-se um dos primeiros filtros para a criminalização 

secundária: a repressão penal se volta aos integrantes de grupos cujos valores e interesses 

entram em conflito com aqueles tidos como oficiais, próprios de quem ocupa posições de 

maior privilégio na sociedade.
402

 

Enquanto toda forma de policiamento apresenta características políticas, existe, 

também, o policiamento político propriamente dito. O que o difere é a extensão de sua 

influência sobre os processos de regulação do acesso aos mecanismos oficiais de ascensão 

ao poder. Enquanto o policiamento comum se ocupa de neutralizar os dissidentes que 

ameaçam a estabilidade do sistema político como um todo, a polícia política se presta a 

neutralizar qualquer forma de oposição, bloqueando as vias de acesso às posições de poder 

como um todo. Dessa forma, é esperado de qualquer atividade de policiamento que esta 

neutralize agentes radicais, os quais buscam promover a substituição do sistema vigente ou 

qualquer mudança estrutural significativa. Porém, a polícia política atua de forma menos 

intensa na preservação dos interesses das autoridades, suprimindo ou inviabilizando a 

criação de grupos oposicionistas, neutralizando candidatos e até mesmo obstando 

processos eleitorais quando os resultados possam ameaçar o grupo dominante.
403

 

O grau de sofisticação das autoridades, porém, pode resultar em uma maior 

dificuldade de distinção entre as atividades de policiamento regular e político. Isto porque, 

muitas vezes, agentes policiais mascaram sua atuação política, revestindo-a com a forma 

jurídica que legitima a repressão penal dos dissidentes. Quanto menos sofisticada for a 

repressão policial, mais perceptíveis serão as ilegalidades cometidas e os interesses 

particulares que suscitaram a atuação. O bem sucedido policiamento político será 

considerado tática de “statecraft”, conceituado por TURK como sendo a “arte e ciência do 

controle social, desenvolvida e aplicada para a organização política da vida em 

sociedade.”
404

 

A Criminologia do Conflito permite repensar a função da polícia e seu vínculo com 

o Estado. Ultrapassando uma análise perfunctória, em busca da superação das aparências, 

percebe-se que conceber a atividade de policiamento meramente como forma de dissuasão 

                                                             
402 TURK, 1982, p. 119-121. 
403 Ibid., p. 158-159. 
404 “Statecraft is the art and science of social control as developed and used in the political organization of 

social life.” (tradução nossa) Ibid., p. 160. 



148 
 

da prática de crimes – pela repressão ostensiva – e neutralização dos riscos à ordem 

vigente ignora a realidade, a função latente do poder de polícia. Seria ingênuo supor que 

autoridades policias atuam desvinculadas do restante da hierarquia estatal. Ao contrário, 

conforme expõe a visão conflitual, agentes policiais constituem a infantaria da manutenção 

da desigualdade na distribuição de meios de acesso ao poder. Portanto, supor que o uso da 

polícia para fins políticos é um desvirtuamento de sua função representa uma visão 

equivocada: a repressão policial com fins políticos é a concretização manifesta dos 

objetivos ocultos das forças policiais. 

Para além de sua atuação política, a polícia também se ocupa da resolução imediata 

de conflitos sociais. Quanto a este aspecto, a atividade policial retoma a divisão antes 

exposta entre repressão e prevenção. Com o objetivo de fazer cessar o conflito, o enfoque 

do policiamento se dá sobre quatro formas distintas. A primeira retrata a prevenção de 

conflitos mediante a redução na pressão que os origina, operada por meio da 

disponibilização de mecanismos legítimos de reivindicação de demandas.
 405

 Aqui, pode-se 

mencionar, para fins ilustrativos, a criação de uma esfera trabalhista no Judiciário que, a 

partir da resolução jurídica de demandas, reduz a incidência da tomada de medidas 

drásticas por parte da classe trabalhadora, como a paralização da produção. Havendo meios 

próprios para apreciação das demandas, juridicamente previstos e com baixo impacto 

social, coíbe-se a ocorrência de conflitos abertos. 

 A intervenção policial nos conflitos, quando não disponíveis meios legítimos para 

sua resolução, pode se dar sobre suas causas. A atividade preventiva pode, inclusive, 

recorrer a meios não ortodoxos para atingir a raiz do problema – os quais podem não 

resolver a questão em disputa, mas ao menos arrefecem o conflito. Assim, em determinada 

região na qual há constantes confrontos entre autoridades e varejistas de drogas proscritas, 

para minimizarem a situação, agentes policiais podem auxiliar terceiros interessados na 

substituição dos responsáveis pela organização do mercado ilícito local. Com isso, 

possibilita-se a formação de acordos de pacificação.  

Na ausência de meios informais de contenção do conflito, e sem a perspectiva de 

resolução deste pelas vias juridicamente determinadas, restam duas oportunidades para a 

atuação policial. Pode-se buscar a resolução ou a supressão da questão em disputa. Na 

primeira situação, a autoridade servirá como mediadora das partes, buscando conciliar seus 

interesses ou optando por aderir a um lado. Em casos de conflitos familiares ou entre 

                                                             
405 TURK, 1982, p. 170-171. 
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vizinhos, não é incomum o acionamento de forças policiais para a imediata contenção das 

partes. Caso esta possibilidade não se mostre viável, a única outra opção – e também a 

mais amplamente utilizada – é a supressão do conflito pelo uso da violência legitimada. 

Apenas nesta última situação é efetivamente empregado o poder de definição próprio das 

autoridades, as quais convertem em público um conflito eminentemente privado e o 

submetem ao Sistema de Justiça Criminal. 

Conforme apontado por TURK, as agências policiais trabalham com o primado da 

repressão sobre a prevenção. Isto implica a conclusão de que, embora a repressão seja 

apenas uma das hipóteses de atuação sobre o conflito, ela é sempre a forma preferencial. E 

esta escolha decorre da impossibilidade de se coadunar a atuação preventiva com as 

finalidades políticas do policiamento. O embate de interesses políticos constitui o grau zero 

do conflito, no qual não existe possibilidade de resolução que não passe pela modificação 

das estruturas sociais. Isto é, não há como solucionar uma disputa política sem colocar em 

risco os interesses do grupo dominante. E, caso este grupo opte por uma resolução 

consensual, esta será feita na esfera que lhe é própria, a partir de negociações e concessões, 

em que a polícia não exercerá nenhum papel: 

 

“Há, portanto, pouco desejo ou habilidade por parte das autoridades em 
barganhar com radicais – a menos que o acordo seja sobre os termos de sua 

derrota ou desistência. [...] 

Por eliminação, portanto, a única forma de ‘resolução de conflitos’ compatível 

com a realidade do policiamento político é a supressão – mas da oposição, nunca 

do próprio conflito.” (tradução nossa)406 

 

Richard QUINNEY alinha-se à perspectiva de TURK ao analisar o policiamento 

político. Para compreender este fenômeno, o autor direciona seu enfoque à repressão penal 

de protestos. Nesta situação, não apenas o papel político dos agentes policiais seria 

inegável, como também se torna ainda mais perceptível sua atuação para a preservação dos 

interesses dominantes. Contudo, a repressão policial apenas se voltaria contra os protestos 

contrários ao governo identificados por este como “ilegítimos”. A atuação das autoridades, 

assim, serve tanto para atribuir o rótulo de criminoso sobre os grupos dissidentes, como 

também para preservar o status quo da organização social vigente. Neste caso, o filtro da 

seletividade não depende das idiossincrasias de cada agente policial, mas sim de uma 

                                                             
406 “There is, then, little desire or ability on the parto f authorities to bargain with radicals – other than the 

terms of their surrender or departure. […] By elimination, therefore, the only form of ‘conflict management’ 

compatible with the realities of political policing is suppression – but of the opposition, not of the conflict as 

such.” TURK, 1982, p. 171-173. 
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orientação estrutural comum a toda forma de organização de controle social, na qual os 

agentes estatais incorporam o papel de paladinos da justiça, lutando pela manutenção da 

ordem e aplicando a justa reprimenda, naturalmente violenta, contra os agitadores mal 

intencionados que buscam subverter o “estado natural” da organização social. A ordem 

posta, portanto, é tida como a única concebível e qualquer tentativa de modifica-la 

constitui um imperdoável atentado contra a paz social.
407

 

Entretanto, quando a polícia não está agindo sob ordens diretas de outras 

autoridades, ou em declarada preservação do grupo dominante, os filtros de seletividade 

operam de forma diferente. A diferença de posições sociais ocupada pelo agente policial e 

pelo cidadão que será alvo da repressão pode condicionar a interpretação de um fato como 

penalmente típico ou atípico. Com isso, QUINNEY argumenta que a atuação individual de 

cada agente da repressão será pautada em uma espécie de cálculo atuarial primitivo, em 

que é sopesada a probabilidade de que o indivíduo em questão integre grupos dominantes 

ou dominados. Esta conclusão será alcançada a partir de uma reflexão sobre os símbolos 

próprios de cada segmento social, de forma que os estereótipos do agente desviante 

assumem especial relevância na formação das metarregras de atuação policial. Se 

determinada pessoa se encaixa de forma adequada à imagem do delinquente, maior a 

probabilidade de que esta pertença a um grupo social marginalizado, do qual são extraídos 

os clientes preferenciais do sistema carcerário. Fatores como raça, classe, faixa etária e 

gênero são traduzidos como variáveis neste cálculo probabilístico.
408

 Para todos os autores 

conflitualistas, a diferença hierárquica entre a autoridade e o cidadão será sempre relevante 

para a criminalização secundária.
409410

 

A atuação dos agentes policiais representa apenas o início do processo de 

criminalização secundária. Por ser um órgão submetido ao controle direto do Poder 

Executivo – esfera de exercício de poder em que há maior identidade entre o grupo 

dominante e seus representantes – é mais fácil identificar o controle político sobre a 

repressão e seletividade nesta primeira etapa da persecução penal. Contudo, a preservação 

dos interesses e valores dominantes, bem como daqueles que ocupam posições de poder, 

manifesta-se em todas as etapas do processo de atribuição do rótulo de desviante. 

Conquanto a tripartição de poderes aposte na independência do Judiciário, é certo 

que este também atua na manutenção da ordem social vigente. E, por consequência, 

                                                             
407 QUINNEY, 2008, p. 134-136. 
408 Ibid., p. 124-129. 
409 TURK, 1982, p. 68.  
410 BLACK, Donald. The social structure of right and wrong: revised edition. Bingley: Emerald, 1997, p. 16 
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igualmente se presta à defesa dos grupos dominantes. Esta conformação entre os interesses 

políticos de todas as esferas ocorre dentro do Judiciário em razão dos mecanismos legais 

de controle decisório existentes. O mais perceptível é a própria lei. O Legislativo, portanto, 

condiciona a atuação do Judiciário estabelecendo os limites legais abstratos a que esta será 

submetida. Entretanto, uma análise da atuação concreta dos magistrados revela a 

insuficiência dos marcos legais para direcionamento da atuação judicial. O “decisionismo 

judicial”, conforme denomina Carl SCHMITT, é um tema amplamente debatido, visto que 

as decisões judicias são formuladas a partir de interpretações dos operadores do direito que 

podem subverter explicitamente o conteúdo das normas.
411

  

São outros, portanto, os mecanismos que conformam a atuação judicial à vontade 

política do grupo dominante. QUINNEY denomina a soma dos fatores empregados no 

direcionamento do processo decisório de “administração da justiça”, em um sentido 

diverso daquele concebido como bem jurídico pelo Código Penal brasileiro. O ponto de 

partida da análise por ele realizada é a constante reafirmação das teorias conflituais de que 

o objeto estudado, ao contrário do que demonstra sua aparência, é, em seu conteúdo, 

eminentemente político.
 412

 E sua função primordial, que se concretiza pela via do Direito 

Penal, é assegurar a dominância daqueles que ocupam posições de poder: 

 

“A politização da justiça não resulta apenas dos conflitos entre diferentes 

interesses dos grupos sociais. A natureza política da administração da justiça 

criminal é também afetada pelos interesses do próprio governo. Em todas as 
sociedades, os atores políticos utilizam as leis penais para legitimar suas 

reivindicações e as cortes criminais para manter seu domínio.” (tradução 

nossa)413 

 

O primeiro fator a ser ponderado quanto à administração da justiça é a seleção dos 

indivíduos que ocupam o papel de juízes. As características pessoais do julgador 

influenciam em sua intepretação do fato e na efetiva aplicação de seu poder de atribuição 

de significado. Portanto, enviesar o processo que determina quem ocupará a posição de 

                                                             
411 Sobre essa questão, remete-se à visão de Hans-Georg  GADAMER e Carl SCHMITT, que, 
respectivamente, compreendem (i) o Direito como interpretação voltada à aplicação, rompendo com a visão 

juspositivista de uma hermenêutica direcionada à mera concretização da norma e (ii)  a decisão jurídica como 

exceção, manifestação de poder independente da norma. Vide: MASCARO, Alysson Leandro. Filosofia do 

direito. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2016, p. 349-374. 
412 QUINNEY, 2008, p. 138-139. 
413 “The politicality of justice is by no means the sole result of the conflict between diverse interest groups. 

The political nature of the administration of criminal law is also affected by the interests of the government 

itself. In every society the wielders of governmental power use the criminal law to legitimate their assertions 

and the criminal courts to maintain their domination.” Ibid., p. 140. 
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magistrado viabiliza a uniformização do conteúdo decisório proveniente do Judiciário.
414

 

Em síntese, selecionar juízes dentro dos grupos que partilham dos interesses dominantes é 

a primeira etapa de permeação da influência política na atuação judicial. E, ainda que não 

se possa selecionar apenas os integrantes de segmentos sociais específicos, os processos 

podem ser voltados a privilegiar aqueles que partilham dos valores próprios dos grupos que 

ocupam posições de poder. 

Embora a análise de QUINNEY parta do sistema norte-americano, em que os 

magistrados recebem mandatos para o exercício da função jurisdicional, o viés político no 

recrutamento destes funcionários também se verifica na realidade brasileira. De fato, 

mesmo mascarados pela suposta meritocracia da seleção por certames públicos, é possível 

delinear um perfil específico de quem ocupa a posição de julgador. O Conselho Nacional 

de Justiça realizou em 2014 o “Censo do Poder Judiciário”, no qual constatou que, em 

média, o magistrado brasileiro é homem – embora com uma crescente tendência de maior 

representatividade feminina – apresenta idade entre quarenta e cinquenta e cinco anos, 

possui filhos, é branco – em esmagadora sobrerrepresentação racial, em que menos de 20% 

se declarou de qualquer outra etnia – é heterossexual, casado e possui pós-graduação latu 

sensu.
415

 Conclui-se, portanto, que os juízes brasileiros integram segmentos sociais 

privilegiados, não tendo sofrido discriminações raciais e se coadunam à imagem 

tradicional dos grupos elitizados: homem, branco, heterossexual, pai de família, com renda 

mensal muito acima da média. 

Outros dois fatores a serem ponderados são a capacidade de influência direta sobre 

o conteúdo das decisões e sobre a eficácia das mesmas. Por meio de lobbies, influências 

externas ou mesmo determinações provenientes de escalões mais elevados da estrutura 

hierárquica judicial, torna-se possível delimitar o escopo das decisões proferidas. Os 

sistemas de promoção de carreira também apresentam influência, eis que viabilizam a 

ascensão profissional daqueles que decidirem conforme o posicionamento majoritário do 

Tribunal, ao mesmo tempo em que obstam o prosseguimento na carreira daqueles que 

manifestam opiniões divergentes, quando não promovem perseguições manifestas contra 

estes.
416

 E, caso a decisão tomada seja contrária aos interesses dominantes, é possível 

                                                             
414

 QUINNEY, 2008, p. 140. 
415 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/vide-censo-final.pdf> Acesso em: 8 jun. 2017. 
416 Exemplos deste controle político de magistrados que não se submetem à vontade majoritária de seus pares 

não são escassos. Apenas a título de ilustração, menciona-se o caso em que o Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo determinou o afastamento de um magistrado em razão “do teor garantista de suas decisões”, 

conforme explicitado pelo presidente de referida Corte Estadual. Disponível em  
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obstar seus efeitos, ignorando ou descumprindo a determinação em um jogo de forças entre 

os Poderes constituídos.
417

 

A seletividade da criminalização secundária, conforme as teorias conflituais, não 

depende apenas da interpretação de seus agentes sobre o fato reputado criminoso. Mais do 

que isso, há um constante embate político que influencia cada etapa do Sistema de Justiça 

Criminal, de forma a assegurar que seu uso sempre se volte à preservação do grupo 

dominante. Entender o funcionamento do filtro seletivo, portanto, demanda perquirir as 

origens das metarregras não apenas na subjetividade das autoridades, como também nas 

influências e pressões exercidas pelo contexto político, engajadas na manutenção e 

naturalização do status quo. 

  

                                                                                                                                                                                         
<http://www.conjur.com.br/2015-jun-23/tj-sp-denunciado-onu-remover-juiz-evita-prisoes> Acesso em: 8 

jun. 2017. 
417 Novamente, há considerável gama de exemplos, inclusive suscitando intervenção federal em razão do 

descumprimento de decisão judicial por parte de entes federados. Vide o caso em que o Governador do 

Estado do Paraná, em 2003, não promoveu reintegração de posse determinada pelo Superior Tribunal de 

Justiça. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2003-jul-

04/pr_descumpre_ordem_judicial_stj_requisita_ntervencao>. Acesso em: 8 jun. 2017. 
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10 ETIOLOGIA DO CONFLITO 

 

Por partirem do paradigma da reação social, as teorias conflituais sobre a 

criminalidade direcionam sua atenção sobre a criminalização. Contudo, ainda que de forma 

colateral, apresentam perspectivas próprias para a construção de uma etiologia do conflito.  

A Criminologia do Conflito compreende que todo fenômeno criminal é o 

resultado da atribuição do rótulo criminoso sobre um conflito social. Assim, de forma a 

desviar do perigoso percurso em busca de causas determinantes da prática de um ato, que 

não raro acaba na quantificação e redução de fatos sociais complexos em fórmulas 

matemáticas que não encontram aplicação real, Richard QUINNEY abandona até o termo 

“causa”, concebendo a ideia de “fontes estruturais de comportamentos que podem vir a ser 

criminalizados”.
418

 

Com forte influência da teoria da associação diferencial, a Criminologia do 

Conflito aponta para a existência de múltiplos sistemas de valores em coexistência no 

mesmo corpo social. Cada qual resulta de uma organização gregária dos cidadãos, 

tornando os grupos sociais não apenas segmentos com interesses distintos, mas com 

compreensões de mundo distintas. Assim, a depender do grupo ao qual o indivíduo 

pertence, haverá maior probabilidade de que ele cometa atos legalmente definidos como 

crimes.
419

  

QUINNEY incorpora as ideias das teorias da anomia, buscando atualizar suas 

formulações com base na Sociologia do Conflito de DAHRENDORF. Com isso, concebe 

que a depender do grupo social, existem diferentes oportunidades de vida
420

, que podem 

ser separadas em lícitas e ilícitas. E esta distinção de oportunidades disponíveis também é 

influenciada por estruturas sociais, que aumentam não apenas a probabilidade de que cada 

indivíduo incorra na prática de um ato penalmente típico, como também é responsável pela 

probabilidade de que este ato seja efetivamente interpretado como crime. 

Seguindo o pensamento do autor, as estruturas de comportamento influenciam de 

forma quantitativa e qualitativa. A depender do espectro em que o agente se encontra 

dentro de cada fonte estrutural, este terá um diferente número de oportunidades de prática 

de atos delitivos, ao mesmo tempo que o tipo de delito que é praticado também varia. Para 

                                                             
418 “The bulk of criminology consists of research and writing on the causes ‘criminal behavior’. For my 

purpose, this material can be reinterpreted as the structural sources of the behaviors that may become defined 

as criminal.” QUINNEY, 2008, p. 213. 
419 Ibid., p 210-211. 
420 Life chances, conforme denominação de Ralf DAHRENDORF. 
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compreender melhor essa formulação, faz-se necessário analisar os três grandes grupos de 

estruturas comportamentais apresentados por QUINNEY. 

A primeira fonte estrutural do comportamento delitivo é a divisão de idade e 

gênero. Estatísticas criminais apontam para uma incidência maior de ações delitivas em 

homens, na adolescência ou no início de sua fase adulta. Portanto, as oportunidades 

delitivas dispostas a pessoas que se enquadram neste estrato específico seriam mais 

expressivas do que para o restante da população.
421

 

  A segunda estrutura diz respeito à divisão de classes da sociedade. Aqui, a 

despeito da rejeição das teorias conflituais quanto à questão de classes, a divisão conforme 

o papel que cada indivíduo ocupa na esfera de produção implica de forma direta a 

probabilidade de sua criminalização e, conforme sustenta o autor, também as 

oportunidades criminosas que lhe são oferecidas. Pela forte influência de SUTHERLAND, 

há o reconhecimento expresso de que classes mais altas delinquem mais, mas são punidas 

muito menos por escaparem ao radar da criminalização secundária.
422

  

QUINNEY afirma que há padrões de comportamento distintos conforme a classe 

social, os quais são formados a partir dos problemas concretos com os quais os 

pertencentes a cada grupo se deparam. Pela evidente redução nas oportunidades de 

ascensão social das classes trabalhadoras, há uma maior probabilidade de que seus 

membros enveredem por carreiras criminais. Estas seriam uma resposta possível e imediata 

à desigualdade na distribuição de oportunidades.
423

 Esta conclusão, porém, recai no erro de 

MERTON e ignora a contribuição criminológica de SUTHERLAND. Isto porque, se os 

membros das classes mais altas delinquem exponencialmente mais, e parte considerável 

dos desvios são realizados dentro da prática profissional, a ideia de carreiras desviantes não 

pode ser tomada como exclusiva das classes inferiores. A carreira criminosa dos estratos 

privilegiados é justamente o que se entende por colarinho branco, sendo diferenciada 

apenas em razão de sua aparente imunidade ao rótulo criminoso.  

A última fonte de comportamento a ser ponderada é a estrutura étnica-racial. 

QUINNEY se reporta a um fato curioso nas estatísticas criminais norte-americanas da 

década de 1960: haveria uma tendência muito maior à prática de homicídios entre os 

imigrantes italianos do que no restante da população, enquanto imigrantes de origens 

diferentes, como os irlandeses, seriam os principais protagonistas na prática de delitos 

                                                             
421 QUINNEY, 2008, p. 213-216. 
422 Ibid., p. 217. 
423 Ibid., p. 218. 
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motivados por embriaguez.
424

 A hipótese por ele apresentada é de que etnias diferentes 

teriam valores distintos e expressariam seus conflitos sociais de forma diversa. Assim, os 

tipos penais de maior incidência em cada etnia estariam condicionados pelas práticas 

culturais que lhe são próprias.
425

 

Por fim, a etiologia conflitual se utiliza de uma explicação culturalista para a alta 

incidência de crimes nas décadas de 1960 e 1970 nos Estados Unidos. Os índices criminais 

seriam a expressão de uma cultura criminógena norte-americana: 

 

“Embora as leis possam definir certas atividades como criminosas, a mesma 

sociedade pode conter temas culturais que conduzem à violação destas leis. Tais 

temas são evidentes na sociedade americana, fazendo com que padrões de 

comportamento tidos como criminais sejam uma parte consistente do estilo de 

vida americano. 

Conformidade com a lei nunca foi uma obsessão na América.[...] 

O caráter dinâmico da experiência americana produziu uma cultura 

‘criminogênica’ em diferentes sentidos. Ainda que não seja capaz de explicar 

variações comportamentais específicas, com diferentes probabilidades de serem 

definidas como criminosas, temas culturais que aparecem nos Estados Unidos 
ressaltam o sucesso, poder, prestígio, competitividade e exploração.” (tradução 

nossa)426 

 

A afirmação de que a promoção da exploração, competitividade e sucesso 

financeiro são características culturais norte-americanas está equivocada. Embora estes 

valores estejam, sim, relacionados à prática de delitos instrumentais, voltados à consecução 

dos objetivos fomentados pela necessidade de prosperidade material, de forma alguma 

podem ser considerados como crias de uma cultura específica. Em realidade, são valores 

intrínsecos ao modo de produção capitalista. Por consequência, não se pode compreender 

sua existência como manifestação cultural, mas sim como formas de subjetivação 

específicas e necessárias ao modo de produção. 

 A conversão de uma questão materialmente determinada, como a subjetividade 

capitalista e os valores que lhe são correlatos, em uma questão cultural, é uma forma de 

mistificação do objeto analisado. A inquirição das causas da criminalidade se vê obstada, 

na medida em que redunda em uma questão reputada exclusivamente cultural. Confunde-se 

                                                             
424 QUINNEY, 2008, p. 221. 
425 Ibid., p. 222. 
426 “Although laws may define some activities as criminal, the same society may contain cultural themes that 

are conducive to the violation of these laws. Such themes are evident in American society, making some 

behavior patterns that may be defined as criminal a consistent part of the American way of life. Conformity 

to the law has never been an overwhelming obsession in America. […] The dynamic character of the 

American experience produced a ‘criminogenic’ culture in still other ways. Although they certainly do not 

explain variations in specific behavior patterns, with varying probabilities of criminal definition, cultural 

themes that appeared in America did stress success, power, status, prestige, competition and exploitation.” 

Ibid., p. 228-229. 



157 
 

a aparência do fenômeno com sua essência e, de forma a tornar ainda mais preocupante o 

equívoco, reveste-se o fenômeno cultural de ares de intangibilidade. Afinal, culturas 

demandam respeito – se uma cultura é criminógena, não há muito o que fazer além de 

tolerar sua existência e tentar promover sua modificação pela aposta universal na 

educação. Ocorre que nenhuma educação é emancipatória o suficiente para modificar os 

valores que são condicionados pelo modo de produção. 

O fenômeno de redução de questões estruturais às suas manifestações culturais é 

criticado por Slavoj ZIZEK, que o alcunha de “culturização da política”. Trata-se de uma 

operação ideológica, que visa neutralizar questões objetivas de desigualdade e exploração, 

fazendo crer que estas integram um sistema cultural mais amplo. Mesmo quando os fatos 

analisados despertam inequívoca repulsa ou estarrecimento, circunscrevê-los à esfera 

cultural levaria à impossibilidade de lhes criticar, pois isto implicaria a temerária postura 

intolerante para com valores diferentes: 

 

“Por que motivo temos hoje tantos problemas percebidos como questões de 

intolerância, mais do que do que de desigualdade, exploração ou injustiça? Por 

que será que a tolerância é o remédio mais prescrito, mais do que a emancipação, 

a luta política ou até mesmo a luta armada? A resposta imediata reside na 
operação ideológica de base, liberal e multiculturalista: a ‘culturização da 

política’. As diferenças políticas – diferenças condicionadas pela desigualdade 

política ou pela exploração econômica – são naturalizadas e neutralizadas em 

diferenças ‘culturais’, ou seja, em diferentes ‘modos de vida’, que são algo dado, 

inultrapassável. Tais diferenças e modos de vida podem apenas ser 

‘tolerados’.”427  

 

Mesmo ao recair em uma análise culturalista, QUINNEY percebe os limites da 

solução que está propondo. Antes de enveredar para uma postura mais crítica, como ocorre 

em suas obras mais recentes, o autor percebeu que parte do que considerava serem valores 

culturais norte-americanos, estavam antes disso vinculados ao capitalismo. Entretanto, faz 

uso desta percepção apenas como forma de conciliar o fato de que muitas ações 

formalmente típicas não são criminalizadas quando sua prática ocorre dentro da 

competitividade esperada pelo livre mercado: 

 

“O sistema econômico desenvolvido na América também apresenta seus próprios 

temas culturais que conduzem à pratica de certos padrões comportamentais. Uma 

economia capitalista, baseada na competição e empreendimento, promove uma 

ética que julga correta qualquer atividade que vise os interesses negociais ou 

ocupacionais dos indivíduos. Por consequência, membros ‘respeitáveis’ da 

sociedade se engajam em atividades que foram legalmente definidas como 

                                                             
427 ZIZEK, Slavoj. Violência. São Paulo: Boitempo, 2014,, p. 115-116. 
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crimes, mas não serão consideradas pelo público como criminosas.” (tradução 

nossa)428 

 

Por confundir questões economicamente determinadas com aspectos culturais 

específicos da sociedade norte-americana, QUINNEY acaba por minar a pretensão 

macrocriminológica de sua teoria. A etiologia do conflito não alcança as raízes do 

fenômeno criminal, naturalizando questões estruturais vinculadas à elevação das taxas de 

criminalidade e, com isso, não consegue conceber quais ações seriam necessárias à 

resolução do problema apontado como “cultura criminógena”.  

Anos mais tarde, porém, QUINNEY reformula sua perspectiva, reconhecendo a 

grave distorção que sua visão idealista produziu. Neste segundo momento de sua produção 

teórica, pautado em uma análise materialista dialética, o autor afirma: “Como notado, 

crime é uma manifestação de condições – materiais e espirituais – da sociedade. A falha da 

criminologia convencional é ignorar as condições do capitalismo.”
429

  

Neste sentido, a Criminologia do Conflito falha em sua tentativa de romper com a 

tradição microcriminológica que a precede. Sua teoria é mais uma produção da 

criminologia convencional.   

                                                             
428 “The economic system that developed in America also contains its own cultural themes conducive to 

particular kinds of behavior patterns. A capitalist economy, based on competition and free enterprise, 

promotes an ethic that stresses the rightness pf any activity that is pursued in the interest of one’s business or 

occupational activity. Consequently, otherwise ‘respectable’ members of society engage in activities that 

have been criminally defined by various laws, but which are not considered by them or most of the public as 

criminal.” QUINNEY, 2008, p. 230. 
429 Id., 2016, p. 54. 
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11 A TEORIA PURA DO CONFLITO DE DONALD BLACK 

 

Donald BLACK é o teórico do conflito que apresenta maiores peculiaridades. Sua 

teoria, ao invés de seguir a mesma linha dos demais conflitualistas, analisando os 

mecanismos de criminalização a partir de uma tradição criminológica, busca romper com o 

pensamento das ciências criminais e constituir uma área própria: a teoria pura do conflito. 

O distanciamento de BLACK não impede sua inserção como integrante e precursor 

das teorias conflituais sobre a criminalidade. De fato, Thomas J. BERNARD, Jeffrey B. 

SNIPES e Alexander L. GEROULD – seguidores contemporâneos de Georg B. VOLD, 

responsáveis pela atualização de sua obra – sustentam que as semelhanças entre a teoria 

pura do conflito, cujo objeto central é o fenômeno criminal, e o restante da Criminologia 

do Conflito são inegáveis, além de partilharem das exatas mesmas premissas estabelecidas 

pela Sociologia do Conflito.
430

 Da mesma forma como fez DAHRENDORF ao explorar a 

questão criminal em sua perspectiva de lei e ordem, declarar que sua teoria não é 

criminológica, mas sim algo diferente, não a exclui do campo das Ciências Criminais e 

tampouco a isenta das críticas voltadas às análises problemáticas sobre a criminalidade e a 

criminalização. O que agrupa todas as proposições teóricas em um mesmo campo é o 

objeto de sua análise, não a forma como são intituladas por seus autores. 

A teoria pura do conflito apresenta um viés exacerbadamente idealista. Ela 

pretende, simultaneamente, servir como teoria geral do direito, desamparada de qualquer 

análise jurídica, e teoria do desvio. BLACK afirma que sua construção teórica permite 

tanto explicar quanto prever o controle social e a prática de atos desviantes.
431

 Esta teoria 

se pauta na perspectiva de uma teleologia da organização social, em que comunidades 

tribais se organizaram, dando origem à modernidade – por ele identificada como a 

organização em sociedades – que, por sua vez, estaria dando lugar à pós-modernidade, em 

que as distâncias físicas são supridas por proximidades virtuais, provenientes dos avanços 

tecnológicos nas áreas de telecomunicações, o que resulta em uma organização social 

globalizada, na qual há um progressivo aumento no altruísmo entre os indivíduos, 

promovendo um crescimento exponencial no reconhecimento de direitos humanos por todo 

o globo: 

 

                                                             
430 BERNARD; SNIPES; GEROULD, 2010, p. 256. 
431 BLACK, 1997, p. 4; BLACK, 2010, p. 1-6. 
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“Pode levar séculos, décadas ou anos, mas o tribalismo irá se render ao 

modernismo. Embora os direitos tribais à proximidade social continuem nos 

pequenos mundos da vida moderna, como dentro das famílias, enclaves étnicos, 

o direito moderno à distância social prevalece em um mundo de estranhos 

separados pelos abismos do espaço social, como os diferentes níveis de riqueza e 

poder, diferentes religiões e outras formas de diversidade cultural.  

Ainda assim, a modernidade também traz novas formas de proximidade. Uma 

delas é a autoproximidade. [...] 

Outra forma de proximidade é a proximidade global. A distância social antes 

correspondia à distância física, mas os meios de comunicação e transporte 

modernos permitem cada vez mais a proximidade social a despeito da distância 
física, mesmo entre países em continentes separados. [...] A moral evolui em 

conformidade com estas mudanças. [...] 

Ao passo em que a moral terapêutica resulta do aumento de proximidade das 

pessoas com elas mesmas, a moral globalizada resulta da crescente proximidade 

entre as pessoas de todo o mundo. Conforme o mundo se torna uma única 

sociedade, com todos conectados, os movimentos do tempo social se irradiam de 

forma cada vez mais ampla através do globo. Pessoas se encontram mais e mais 

envolvidas em conflitos distantes, defendendo os direitos daqueles que em algum 

momento tiveram poucos direitos, ou nenhum, segundo os padrões modernos. 

[...] 

Quem são esses cidadãos globais que defendem o direito a ter direitos? De onde 
vêm? Qual sua localização social? 

Eles são aqueles sem tribos, os mais modernos dentre os modernos, [...] E, 

porque a proximidade social dá origem ao altruísmo social – ajuda àqueles em 

necessidade – a proximidade global gera o altruísmo global, um novo e até 

mesmo revolucionário desenvolvimento na história da modernidade.” (tradução 

nossa)432 

 

Este excerto de BLACK, exposto na conclusão de sua obra “Moral time”, poderia 

ser transposto literalmente para o desfecho de um episódio de “Capitão Planeta”.
433

 Revela, 

além de um otimismo quiçá louvável, um desapego completo com fatos concretos. A 

análise da transição das comunidades tribais para a modernidade parece desconsiderar 

                                                             
432 “It might take centuries, decades, or years, but tribalism ultimately surrenders to modernism. Although the 

tribal right to social closeness continues in the small worlds of modern life such as families and ethnic 
enclaves, the modern right to social distance rules the wider world of strangers separated by chasms of social 

space such as different levels of wealth and power and different religions and other forms of cultural 

diversity. Yet modernism also brings new forms of closeness. One of these is self-closeness. […] Another 

new form of closeness is global closeness. Social distance once corresponded to physical distance, but 

modern communication and transportation increasingly allow social closeness despite physical distance, even 

with those in different countries and on different continents. […] Morality evolves accordingly. […] whereas 

therapeutic morality results from the growing closeness of people to themselves, global morality results from 

the growing closeness of people to the world as a whole. As the world becomes a single society, with 

everyone connected to everyone else, movements of social time radiate ever more widely across the globe. 

People find themselves increasingly involved in conflicts far away, defending the rights of those who once 

had few if any rights resembling modern rights at all. […] Who then are these global citizens who defend a 
right to rights? Where on Earth did they originate? What is their social location? They are the ones without a 

tribe, the most modern of modern people […] And because social closeness breeds social altruism – help for 

those in need – global closeness breeds global altruism, a new and even revolutionary development in the 

history of humanity.” BLACK,, 2011, p. 145-150. 
433 O desenho animado infantil “Capitão Planeta” reserva, ao final de seus episódios, um tempo para a 

decomposição da moral por trás da trama dos acontecimentos expostos, sempre concluindo com uma 

mensagem positiva, incentivando a crença de que a mudança do mundo não é apenas possível, como 

inevitável – supondo que estamos em um constante crescendo de responsabilidade social -, dependendo tão 

somente do despertar de uma consciência individual.  
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muitos séculos da História, desprezando o processo dialético responsável pelas 

modificações nas diferentes formas de organização social. Ainda, a crença desmedida no 

desenvolvimento de uma moralidade única, convertendo o mundo em uma “única 

sociedade”, povoada pelos “cidadãos globais” engajados em sua luta por direitos, revela-se 

contrária à uma análise factual. Não há progresso histórico em direção à universalização 

dos direitos humanos. O cenário global da segunda década do século XXI demonstra uma 

ascensão clara das políticas conservadoras, voltadas à redução dos direitos humanos, 

fechamento de fronteiras e outros bloqueios surgidos como respostas às crises migratórias, 

além de uma continuidade no fomento global de guerras. Seriam Theresa May, Marine Le 

Pen e Donald Trump os representantes destes cidadãos globais?
434

 Onde estaria o 

revolucionário altruísmo supraindividual? Por certo, não continuou no inevitável crescendo 

anunciado por BLACK.  

Além de representarem o ápice da construção idealista das teorias conflituais, as 

obras de BLACK possuem outras características marcantes. A primeira é a adoção de uma 

perspectiva eminentemente antropológica. Ao invés de se pautar nos marcos 

epistemológicos próprios da Criminologia, suas conclusões são alcançadas a partir de 

análises comparativas entre os sistemas normativos de diferentes tribos e sociedades. Há 

um grande anacronismo nos dados abordados, desprovidos de qualquer recorte histórico e 

equiparando modelos de controle social radicalmente distintos sob o signo único e 

universal de “lei” – o que desconsidera a historicidade das formas jurídica e estatal. 

Entretanto, este autor é o conflitualista que mais se preocupa em categorizar e quantificar o 

grau de regulamentação legal de determinada organização social, fornecendo fórmulas 

genéricas e abstratas supostamente passíveis de serem aplicadas a todo e qualquer sistema 

jurídico. 

O ponto central da teoria de BLACK é a concepção de uma “geometria” ou 

“morfologia” social. O autor estabelece premissas como se trabalhasse fenômenos sociais 

em um plano cartesiano, identificando o distanciamento e a aproximação entre os 

indivíduos como determinantes do conflito social. A teoria pura do conflito confere 

especial ênfase à onipresença de conflitos sociais, compreendendo-os como parte 

                                                             
434 Theresa May foi eleita Primeira Ministra Britânica em 2016 pelo partido Conservador, com uma 

plataforma de redução dos direitos humanos, saída do Reino Unido da União Europeia e fechamento de 

fronteiras. Donald Trump, o polêmico presidente dos Estados Unidos, foi eleito pelo Partido Republicano, 

também em 2016, com uma agenda política semelhante, mas marcada pelo uso de preconceitos e fomento da 

sensação de medo como forma de alavancagem política. Marine Le Pen disputou as eleições pela chefia do 

Executivo da França em 2017 como candidata do partido de extrema direita Frente Nacional, perdendo no 

segundo turno, mas conquistando um apoio popular nunca antes visto para o partido de posições 

declaradamente xenófobas.  
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integrante de qualquer fato social.
435

 E seu surgimento estaria relacionado a um processo 

temporal em que sujeitos se deslocam, aproximando-se ou afastando-se entre si. Isto é, o 

conflito é o resultado de uma constante movimentação dos atores sociais.
436

 Quando se 

aproximam demais, como se em um eixo horizontal de plano cartesiano, surge um conflito. 

Quando se distanciam demais, surgem outros conflitos. Quando suas posições sociais são 

alteradas no abstrato eixo vertical desta análise, surgem novos conflitos de espécies 

distintas. A análise do deslocamento dos atores sociais no plano cartesiano teórico é, 

portanto, central à teoria conflitual de BLACK. Este processo de aproximação e 

distanciamento é por ele denominado “tempo social”.
437

 E a análise do tempo social figura 

como fator central para a compreensão de todas as interações interpessoais, sendo 

responsável por explicar a ocorrência de conflitos e, inclusive, predizer as condições para 

seu surgimento. 

Trata-se de uma repaginação da necessidade de uma análise dialética quanto à 

questão criminal, que atende perfeitamente ao chamado de DAHRENDORF para que os 

sociólogos saiam da utopia, deixando de analisar sociedades “paradas no tempo e 

espaço”
438

. Partindo da rejeição aos modelos estáticos, a teoria de BLACK está enraizada 

em uma redefinição do conceito de delito como manifestação específica de um conflito 

social, resultante do movimento que é identificado na “passagem” do tempo social: 

 

“Sociólogos tentarem por muito tempo explicar o crime a partir das condições 

sociais, tais quais a de oportunidades, a existência de uma subcultura ou a 

ausência de laços sociais. Mas todas essas condições são estáticas, ao invés de 

dinâmicas, e nada que é estático dá origem a crimes ou qualquer outra coisa. 

Algo deve acontecer antes da ocorrência de um crime: a causa da criminalidade é 

sempre um movimento do tempo social.” (tradução nossa)439 

   

A ideia de movimento do tempo social estará presente em todos os pontos de 

análise da teoria pura do conflito. Para exemplificar, pode-se evocar a análise teórica de 

BLACK sobre o estupro. Para o autor, a violação sexual é uma forma indevida de 

aproximação entre dois sujeitos. Com isso, a passagem do tempo social romperia com a 

distância estabelecida entre duas pessoas, causando uma afetação do direito de intimidade. 

                                                             
435 BLACK, Donald, 2011, p. 10. 
436 Ibid., 2011, p. 3-8. 
437

 No original, “social time”.  
438 DAHRENDORF, 1958, p. 115-116. 
439 “Sociologists have long explained crime with social conditions such as inequality, a lack of opportunity, 

the existence of a subculture, or the absence of social bonds. But all these conditions are static rather than 

dynamic, and nothing static causes crime or anything else. Something must happen before any crime will 

occur: The cause of crime is always a movement of social time.”  BLACK, op. cit., p. 8. 
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O que seria punido não é a violação da liberdade sexual, mas a movimentação de um dos 

atores, que incorreu em um caso de “excesso de proximidade”. E a severidade da punição, 

conforme esta linha de pensamento, seria proporcional ao deslocamento do agente. Quanto 

mais distante ele estivesse, mais teria de se aproximar, sendo submetido a uma reprovação 

penal maior. Neste sentido, o estupro cometido por pessoas próximas à vítima representaria 

uma infração menos severa, por resultar de um deslocamento menor de tempo social.
440

 

A perspectiva apresentada por BLACK busca redefinir o objeto de estudo das 

teorias conflituais do conflito em si, para suas causas. É um retorno à elaboração de uma 

teoria etiológica, que reduz todas as formas de conflito e desvio a uma única causa: o 

movimento do tempo social.  

De fato, o trabalho de BLACK não apenas se distancia dos demais integrantes da 

Criminologia do Conflito, como parece se afastar do campo criminológico como um todo. 

Isto porque propõe um retorno à uma teoria sociológica pura, criando um campo de estudo 

próprio do conflito.
441

 Assim, são descartadas as teorias criminológicas até então 

elaboradas, em busca de uma etiologia mais ampla, capaz de explicar todo e qualquer 

fenômeno criminal e de criminalização a partir do paradigma do conflito. Porém, como 

ressalta o autor, trata-se de uma teoria capaz de explicar a totalidade do fenômeno do 

controle social, de forma que a questão central permanece sendo “O que prevê e explica o 

controle social?”.
442

 

Deste modo, por centralizar sua análise conflitual no controle social e compreendê-

lo como fenômeno específico de características próprias, capaz de ser um objeto de estudo 

independente, BLACK continua a fazer criminologia. E sua teoria se ocupa de analisar 

tanto as duas esferas da criminalização, quanto de tecer suposições abstratas sobre a 

etiologia de todo e qualquer delito. Neste primeiro momento, serão analisadas as 

formulações pertinentes à criminalização primária. 

 

                                                             
440 BLACK, 2011, p. 21-25. 
441 “This book is not merely a field guide for the identification and classification of theoretical formulations 

about conflict. It is not about conflict alone. It contains a new sociology that discards several features familiar 
in the sociology of the past. The reader should therefore note what is missing: the presence of several 

absences. I have discarded all that makes sociology an unending debate about unresolvable questions and 

unobservable subjects. I have discarded all that makes sociology little more than ideology. I have discarded 

all that obstructs the development of sociology as a science. What remains is a new paradigm: pure 

sociology.” Id., 1997. p. xviii-xix. 
442 “What predicts and explains social control itself? This question acknowledges that social control is a thing 

on its own right, variable in its own way, and worthy of study for its own sake. Furthermore, precisely how it 

varies in social space is the central problem of a general theory of social control.” (tradução nossa) Ibid., p. 4-

5. 
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11.1 REGULAÇÃO E CRIMINALIZAÇÃO SEGUNDO A MORFOLOGIA LEGAL 

 

Ao tratar especificamente da positivação de normas, BLACK compreende a lei 

como manifestação formal de controle social. Assim, quanto mais leis houver em 

determinada sociedade, mais punitiva será e, por consequência, mais intenso será o 

controle. Esta seria a etapa inicial para a construção de uma morfologia legal
443

 O que 

determina a diferença no grau de regulamentação é a estratificação social, entendida como 

a distância vertical entre os indivíduos que convivem em um mesmo cenário social. Esta 

distância poderia ser quantificada pelas diferenças de renda entre os integrantes de 

diferentes grupos sociais.
444

 Em síntese, a estratificação social é diretamente proporcional 

ao grau de regulamentação jurídica.
445

 

O grau de estratificação social, que será tratado sob a alcunha de “diferenciação”, 

por sua vez, é resultante de uma mais elevada divisão social do trabalho. A complexidade 

social, decorrente da divisão de funções ocupadas pelos seus integrantes, atua como 

variável que influencia o grau de regulamentação jurídica do corpo social. Contudo, a 

relação entre elas se dá de forma curvilínea, sendo que a menor diferenciação implicaria 

quase nenhuma regulação, mas também a diferenciação absoluta, na qual os cidadãos se 

encontram circunscritos em funções específicas de dependência orgânica entre si, sendo 

impossível cambiarem suas posições, também implicaria uma menor regulamentação legal. 

Há, ainda, uma vinculação entre a severidade das punições legalmente previstas e a 

intensidade da regulação do ordenamento jurídico.
446

 Sua sintetização em representação 

gráfica, embora não apresentada em seus livros, se daria na seguinte forma: 

 

                                                             
443 BLACK, 2010, p. 1-4.  
444 Observa-se, novamente, a tentativa de evitar a vinculação da teoria conflitual com uma abordagem 

marxista. Pertinente, neste ponto, a já referida crítica de Noam CHOMSKY ao tabu acadêmico 
norteamericano que é a utilização do conceito de classes sociais. 
445 “For these purposes, the quantity of stratification is the vertical distance between the people of a social 

setting. This is measured by the difference in wealth, on the average, between each person or group and every 

other, and also by the difference between the lowest and the highest among them, or the height of the 

distribution. Accordingly, as long as the standard is the same – whether cattle, bushles of grain, or dollars – it 

is possible to compare the quantity of stratification across space and time. Variation of this kind predicts and 

explains the quantity of law: Law varies directly with stratification. The more stratification a society has, 

then, the more law it has.” BLACK, op. cit., p. 13. 
446 Ibid., p. 38-40. 



165 
 

 

 

A afirmação apresentada por BLACK se pauta em uma análise do desenvolvimento 

dos setores de regulamentação do mercado à medida em que o capitalismo se desenvolvia. 

Quanto mais a divisão social do trabalho se intensificava, surgiam mais e mais órgãos de 

regulação e, com eles, mais leis e um maior aparato burocrático para sua implementação. 

Contudo, conclui o autor, que se uma sociedade elevar essa estratificação ao extremo, a 

tendência seria atingir um grau de simbiose entre seus integrantes, reduzindo o nível de 

regulação jurídica de suas vidas.
447

 

Para sustentar essa conclusão de que ambos os extremos da relação cartesiana entre 

divisão do trabalho tendem a uma redução na regulamentação jurídica e na intensidade das 

punições, utiliza-se como exemplo a suposta auto-organização capitalista. Segundo o autor, 

certas relações travadas no âmbito da esfera de produção e circulação seriam simbióticas 

em alguns aspectos. Isso ocorreria na interação entre produtores e distribuidores de 

mercadorias, que dependeriam tanto um do outro que suas ações seriam todas pautadas no 

reconhecimento desta dependência e, portanto, supostamente prescindiriam de regulação 

formal. Cadeias de produção e consumo, por coexistirem em mútua dependência, também 

seriam estruturadas sem a necessidade de um sistema legal. 

Além do preceito inicial que estabelece a relação curvilínea ilustrada acima, a 

morfologia legal de BLACK também se estabelece a partir de outros critérios. Sua análise 

é fundamentalmente antropológica, fazendo comparações entre Roma antiga – onde a 

consolidação do Império implicou uma ampliação do sistema jurídico existente, 

comunidades indígenas norte-americanas – nas quais a organização de sua coletividade se 

dava de forma temporária, usualmente em razão de situações de guerra –, pigmeus do 

                                                             
447 “As social life evolves beyond interdependence to symbiosis, however, law decreases.” BLACK, 2010, p. 

40. 
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Zaire, aborígenes australianos e até mesmo comunidades periféricas contemporâneas em 

Caracas, Venezuela. Com base nesta miscelânea de dados, a teoria conflitual pura 

apresenta a seguinte conclusão: o fenômeno jurídico é diretamente proporcional ao grau de 

organização de uma sociedade.
448

 

Embora a afirmação soe como mera reformulação da análise do grau de divisão 

social do trabalho, BLACK diferencia a organização social como sendo uma categoria 

mais abrangente do que a estratificação, dizendo respeito às dinâmicas entre os grupos 

sociais e suas autoridades, elidindo, assim, o enfoque nos modos de produção. Com isso, o 

grau de organização poderia ser medido a partir da comparação de quaisquer objetos, não 

apenas do corpo social como um todo. Sistemas jurídicos apresentam organizações 

distintas, assim como grupos sociais o fazem.
449

 Para compreender esta categoria ampla e 

abstrata são perquiridas as determinações que implicam uma maior ou menor organização 

social e, por consequência, maior ou menor regulamentação jurídica. 

A teoria desenvolvida por BLACK identifica cinco fatores centrais cuja ocorrência 

implica um mais elevado grau de organização social. A guerra é elencada como primeiro 

fator relevante para o desenvolvimento de uma sociedade, sob o argumento de que 

qualquer empreitada militar, ofensiva ou defensiva, requer certo nível de organização. 

Neste sentido, o contato entre duas civilizações é também identificado como determinante 

para o desenvolvimento de uma sociedade, precipuamente pela necessidade de apresentar 

um porta-voz ou representante daquela comunidade para o cenário internacional. Também 

o comércio é identificado como fator preponderante, eis que, quanto mais este florescer, 

mais demandará da coletividade uma rede organizacional que assegure sua continuidade. 

Ainda, o autor afirma que toda forma de ação coletiva implica uma maior organização 

social, utilizando como exemplo o desenvolvimento de sistemas de irrigação ao longo da 

história e a construção de grandes monumentos – processos que demandariam uma 

centralização da tomada de decisões e mecanismos de controle capazes de sujeitar a força 

laboral às necessidades do projeto. Por fim, desastres naturais também serão apontados 

como força motriz da organização social, pautando-se pela lógica de que tais eventos 

                                                             
448 BLACK, 2010, p. 86-89. 
449 “Organization varies in time and space. A society may be more or less organized as a state, for instance, 

and its people may be more or less organized into smaller groups, whether hunting parties, secret fraternities, 

clans, voluntary associations, or corporations. One church may be more organized than another, one army 

more than another, one legal system more than another. Even one individual may be more organized than 

another – as measured by his memberships. Finally, any group is, by definition, more organized than an 

individual on his own. However and wherever it is measured, the capacity for collective action predicts and 

explains the quantity of law.”    Ibid., p. 86. 
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demandam uma resposta coletiva de qualquer comunidade que tenha esperanças de 

sobrevivência.
450

 

A última correlação estabelecida por BLACK quanto ao nível de regulação jurídica 

diz respeito à mútua influência entre meios de controle formais e informais. Ambos seriam 

inversamente proporcionais, de forma que o aumento no controle informal implica redução 

no controle formal, sendo o contrário também verdadeiro. Para alcançar esta conclusão, o 

autor se ampara em estudos que demonstram que em sociedades nas quais o poder familiar 

é mais intenso, são menores as disputas entre membros de uma mesma família levadas ao 

Judiciário. Segundo BLACK, isso explicaria porque sociedades modernas, nas quais o 

poder familiar é reduzido, teriam maiores mecanismos de controle formal. Essa lógica 

também se aplica aos demais mecanismos informais de controle, como a influência 

religiosa ou mesmo a capacidade que associações de vizinhanças apresentam em reduzir os 

índices de vandalismo em sua região.
451

 Isto conduz o autor a afirmar que, “Se, por 

qualquer motivo, um cidadão estiver livre de outras formas de controle social, ele estará 

mais propenso a ter de comparecer diante de uma corte, ou mesmo ser mandado a uma 

prisão.”
452

  

Os mecanismos de controle formal operam a partir da formulação de normas. E 

estas, segundo BLACK, são sempre pautadas pela moralidade.
453

 E o quer o autor entende 

por moral é a tentativa de se evitar o movimento do tempo social, definindo como 

reprováveis todos os comportamentos que coloquem em risco o formato da geografia 

social em determinado momento. Assim, a moral é a busca por tornar estática uma 

determinada formação social, coibindo atos que implicam sua modificação.
454

 

Novamente, a teoria de BLACK redunda em um problema que lhe é constante. 

Utiliza-se de um conceito abrangente e abstrato, portanto que pode conter tudo e nada ao 

mesmo tempo, como forma de identificar uma causa universal. E, ainda assim, o conceito 

apresentado é insuficiente para os fins pretendidos pelo autor, porquanto não é possível 

identificar a suposta tentativa de preservação da geometria social em muitas das normas, 

contrariando a proposição inicial de que toda norma possui conteúdo moral. Não existe 

conteúdo moral em normas de competência processual, por exemplo. Tampouco em 

                                                             
450 BLACK, 2010, p. 88-91. 
451 Ibid., p. 107-111 
452

 “If, for any reason, a citizen is free of other social control, he is more likely to find himself in court or 

even in prison.” (tradução nossa) Ibid., p. 110. 
453 Id., 2011, p. 11-12. 
454 “Morality is not arbitrary, nor is it merely a matter of opinion or emotion. It has a social logic: it forbids 

the movement of social time. The fundamental norm is to preserve the shape of social space, and every moral 

judgment judges social time itself.” Ibid., p. 11.  
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normas que estabelecem o patamar remuneratório de funcionários públicos, ou modificam 

a nomenclatura de vias urbanas, renovam contratos administrativos, e tantas outras. A 

tentativa de BLACK de formular uma teoria geral do direito sem nenhuma correlação com 

o campo jurídico lhe custa caro: nada do que escreveu se verifica quando analisado 

qualquer sistema normativo concreto. 

A teoria pura do conflito, quando envereda pelo campo da criminalização 

secundária, busca criar categorias próprias que acabam por recair no conhecimento 

criminológico já desenvolvido. Dois exemplos ilustram com perfeição: a explicação para a 

seletividade penal, e a análise da atribuição do status de criminoso. 

BLACK cria as categorias de delinquência centrípeta e centrífuga como forma de 

explicar a seletividade penal. Delinquência centrípeta seria aquela em que o ofensor é 

menos integrado socialmente do que a vítima, ocupando uma posição inferior a ela no 

plano social; nesta situação, o desviante estaria nas margens ou periferias do corpo social, 

enquanto a vítima se posicionaria em seu centro. Centrífuga, portanto, é seu oposto, 

verificável quando o ofensor é mais socialmente integrado do que a vítima, de forma que o 

ato criminalizado parte do centro em direção à periferia do espaço social. Nesta caso, 

haveria uma maior tendência de criminalização da delinquência centrípeta do que 

centrífuga.
455

  A morfologia legal também permitiria prever uma maior incidência da 

criminalização sobre as camadas mais pobres, dizendo que a posição social é uma das 

variáveis para a aplicação da lei, sendo mais severa quanto mais marginalizado o sujeito.
456

 

BLACK também argumenta que ser submetido ao sistema penal implica a alteração 

de mais das tantas variáveis na aplicação da lei. Reduz-se a respeitabilidade do indivíduo. 

E, quanto menos respeitável este for, mais estará sujeito à repressão penal.
457

 Portanto, 

criminalizar alguém contribui para que esta pessoa se torne alvo preferencial da 

criminalização. Uma reformulação do labeling approach, valendo-se de conceitos 

inverificáveis para concluir o mesmo que já havia sido amplamente demonstrado por Fritz 

SACK. 

Mesmo sua explicação etiológica não passa de uma forma alternativa de enxergar a 

privação relativa. BLACK argumenta que, por ser o movimento do tempo social a causa de 

todos os conflitos, não é a pobreza, a desigualdade, a vontade individual ou uma 

predisposição genética que fomentam atos desviantes. Seria o movimento de “tornar-se 

                                                             
455 BLACK, 2011, p. 49-51. 
456 Id., 2010, p. 31. 
457 Ibid., p. 111. 
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pobre”
458

 ou o aumento da desigualdade social
459

 que resultaria no surgimento de conflitos. 

Nada de novo no front. 

É digno de nota que estes conceitos não inovam no conhecimento criminológico 

assentado. Mas não é só. Eles retiram toda a carga crítica da análise do fenômeno criminal, 

naturalizando o objeto estudado. BLACK contribui de duas diferentes formas para que 

problemas estruturais sejam tomados como parte inevitável de uma ordem social que não 

pode ser mudada. A primeira ocorre ao reduzir toda e qualquer questão social à categoria 

de variável, em uma infindável equação da criminalidade e criminalização – que ele sequer 

se propõe a apresentar em suas obras. A segunda se materializa no expresso 

reconhecimento de que se o conflito resulta do movimento do tempo social, a única saída 

para a criação de uma relativa paz social é preservar a ordem posta, tornando-a estática: “a 

paz só é possível quando o tempo cultural permanece parado”.
460

 

 

11.2 O REDUCIONISMO IMANENTE À TEORIA PURA DO CONFLITO 

 

Toda a construção teórica de Donald BLACK se resume a uma busca pela causa 

universal dos conflitos sociais. E esta causa é por ele identificada como o movimento do 

tempo social. 

Trata-se do mais expressivo exemplo de “Criminologia Vodu”. Identifica-se uma 

constante nas relações sociais: elas se modificam com o passar do tempo. E relaciona-se a 

passagem do tempo, esta inevitável variação temporal, como sendo a origem de todos os 

fatos sociais. Esta conclusão contém um reducionismo imanente, ao passo em que repete 

os exatos mesmos erros do positivismo criminológico sem, porém, partilhar de sua busca 

por rigor científico. 

Da mesma forma como Cesare LOMBROSO identificava o desviante como 

denominador comum do fenômeno criminal, supondo que nele encontraria suas causas, 

BLACK confere à passagem do tempo o exato mesmo protagonismo. De forma sintética, 

verifica-se que sua teoria percebe, primeiro, que o tempo sempre está em movimento – de 

fato, algo inegável – e passa a atribuir à variação temporal a responsabilidade pela 

ocorrência de todos os fatos sociais. Com a mesma lógica, seria possível supor que a causa 

do fenômeno criminal é o nascimento do ser humano – já que a própria teoria do delito 

                                                             
458 BLACK, 2010, p. 74.  
459 Ibid. ,p. 60. 
460 “Peace is possible only when cultural time stands still.” (tradução nossa) Id., 2011, p. 136. 
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preconiza que não existe crime sem ação humana –, ou então a lei – dado que, no civil law, 

a tipificação de uma conduta é pressuposto para sua criminalização – ou mesmo a ingestão 

de água – porque em absolutamente todos os conflitos sociais seus protagonistas beberam 

água. Não se trata de mero erro metodológico, mas de verdadeira ausência de base lógica 

mínima. Identificar uma constante da existência humana não significa identificar a causa 

de todo conflito social. 

E, se não fosse o suficiente, BLACK ainda reduz todos os fenômenos sociais à sua 

dimensão cultural.  Em sua teoria, uma das dimensões da geometria social é o tempo 

cultural, que engloba qualquer forma de diversidade, seja ela racial, religiosa, geracional, 

de gênero ou até mesmo econômica.
461

 A conclusão de sua formulação teórica depende 

deste reducionismo. A aposta em uma sociedade pacífica em razão da globalização é uma 

crença na capacidade emancipatória do multiculturalismo. A ele, mais do que a qualquer 

outro, faz-se necessária a crítica de Slavoj ZIZEK, mencionada no capítulo anterior. 

Mostrar-se cego com relação às origens dos problemas de privação material, mistificando-

os sob o signo do “culturismo” é naturalizar tais questões. Mas não é só. A evocação do 

signo “cultura” como forma de unificar questões distintas – incapazes de serem reduzidas a 

um denominador comum, exceto por aquele esvaziado de seu próprio significado – coíbe a 

necessária análise específica de cada um de seus elementos.  

É certo que questões raciais influenciam na composição dos grupos sociais, tal qual 

como o fazem questões de classe, gênero, idade e religião. Entretanto, diferenças 

biológicas e econômicas, e a forma como estas são incorporadas na estrutura social, não 

são idênticas. Como bem observou Terry EAGLETON, ao analisar a estranha dependência 

intrínseca da tríade classe-raça-gênero, que as conjuga e equipara, compreendo-as como 

três variáveis de igual peso em uma equação social universal, tratam-se de coisas muito 

distintas entre si. Classe é posição social, determinada pelo modo de produção capitalista, 

raça – aqui compreendida como etnia – resulta de questões genéticas, que não são passíveis 

de modificação por transformações sociais. O mesmo se verifica em distinções de 

gênero.
462

 Isso não implica reconhecer que as restrições sociais impostas a determinas 

etnias, como aquelas de origem africana, ou ao gênero feminino, sejam naturais ou 

biológicas. Por óbvio, não se nega sua natureza social. Mas as origens das formas de 

opressão relacionadas a cada uma dessas categorias são radicalmente diferentes, tornando 
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462 EAGLETON, Terry. As ilusões do pós-modernismo. Rio de Janeiro: Zahar, 1998, p. 61-63. 
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impossível uma análise única de seu funcionamento, sob pena de incorrer em um 

reducionismo vulgar: 

 

“Como consequência, esse ramo do culturalismo está fadado a deixar escapar o 

que há de peculiar nessas formas de opressão que transitam na interface de 

Natureza e cultura. A opressão das mulheres é uma questão de gênero, que é 

exclusivamente um constructo social; mas as mulheres são oprimidas como 

mulheres, o que envolve o tipo de corpo que por acaso se tem. Ser burguês ou 

proletário, ao contrário, não se trata de uma questão biológica. Não haverá 

burguesia nem proletariado numa sociedade emancipada, mas certamente haverá 
mulheres e celtas. Pode haver mulheres liberadas, isto é, indivíduos do sexo 

feminino que são ao mesmo tempo emancipados, mas não podem existir 

assalariados liberados, dada a impossibilidade de ser as duas coisas ao mesmo 

tempo. ‘Classe média industrial’ e ‘proletário’ são questões interligadas, visto 

que uma sociedade não pode ter um sem o outro; mas as categorias sexuais e 

étnicas não são mutuamente constitutivas nesse sentido. Masculino e feminino, 

como caucasiano e afro-americano, são categorias bem mais reciprocamente 

definidoras. Ninguém, entretanto, tem um tipo de pigmentação da pele porque 

outra pessoa tem outra, nem é homem porque alguém é mais mulher, mas certas 

pessoas só são trabalhadores sem terra porque outros são senhores 

fazendeiros.”463 

 

A aposta emancipatória por meio do multiculturalismo apresenta dois problemas 

intransponíveis. O primeiro é referente ao conceito de cultura extremamente amplo, porque 

vazio, utilizado por BLACK. Ao reunir objetos distintos sob um único significante, como a 

posição econômica e a orientação religiosa, afigura-se inviável encontrar uma resposta 

única capaz de solucionar os supostos “conflitos culturais”. Talvez seja concebível uma 

sociedade na qual diferentes religiões coexistam de forma pacífica, amparadas em respeito 

mútuo. Entretanto, a ampliação da tolerância jamais vai modificar as estruturas econômicas 

responsáveis pela distinção das classes sociais. O empregador que respeita a existência de 

seus empregados não deixa de explorar sua mão de obra. Não se impede a extração de 

mais-valia e concentração de riqueza aos detentores do capital pelo respeito que estes 

tenham pelos seus funcionários. A própria existência de uma classe capitalista dá origem à 

classe trabalhadora. Não se trata de uma posição subjetiva ou ausência de alteridade e 

reconhecimento. É uma questão material, intrínseca ao modo de produção capitalista. Não 

se está diante de um embate cultural, não importa quão abstrato for o conceito de cultura 

empregado. 

O segundo problema é sua contradição com as demais formulações teóricas da 

Criminologia do Conflito. Neste ponto, a formulação de uma “teoria pura do conflito” se 

mostra uma repaginação das antiquadas teorias do consenso. Isto porque o ponto de partida 
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da perspectiva conflitual compreende que a multiplicidade de segmentos sociais 

coexistentes em uma sociedade implica, invariavelmente, o conflito entre os valores e 

interesses distintos de cada qual. Esta formulação, desde suas origens em DAHRENDORF, 

percebe que nenhuma sociedade apresenta funcionamento harmônico, porquanto sua 

polarização em diversos grupos distintos resulta em uma antítese de pretensões de 

domínio. Como a própria formação estatal é pautada no domínio de um grupo sobre os 

demais, é ingênuo e utópico conceber, na realidade concreta, a possibilidade de um 

convívio pacífico quando a estrutura política – e, acrescente-se, também a econômica – 

força a constante competição pelo acesso aos mecanismos de poder. A solução 

multiculturalista antecipa o devir de uma cultura universal, composta de todas as culturas 

existentes, ignorando o antagonismo que lhes é imanente. O convívio de múltiplos valores 

não se equivale à compensação de todos os interesses em conflito. Aceitar a existência do 

diferente não é o mesmo que ceder as posições de poder de uma forma democrática e 

igualitária, tornando paritárias as condições de ascensão. Supor essa possibilidade é negar a 

própria base conflitual. E, ao recorrer à esperança na consciência dos indivíduos globais, 

BLACK implicitamente afirma que os tempos de conflito estão contados e a era da utópica 

sociedade do consenso se aproxima – ainda que uma análise concreta da atualidade não 

permita de forma alguma corroborar essa esperança.  

A teoria pura do conflito, portanto, encontra-se viciada desde seu início. Todas as 

formulações que dela decorrem estão estritamente vinculadas ao conceito reducionista de 

cultura e ao conceito abstrato de movimento do tempo social. Conceitos que não possuem 

capacidade explicativa para a questão criminal, razão pela qual BLACK não formula 

hipóteses que não tenham sido antes contempladas pelo pensamento criminológico pré-

existente. Sua busca por uma teoria inovadora e desvinculada da tradição criminológica 

redunda em uma rebuscada explicação alternativa, trilhando um caminho 

significativamente mais longo e truncado em direção às mesmas conclusões. A teoria pura 

do conflito, pautada em uma morfologia legal, não revoluciona as ciências criminais, 

pouco contribui para a compreensão do objeto de seu estudo, apresentando reduzido 

potencial teórico e prático, razão pela qual será melhor recepcionada pela crítica roedora 

dos ratos.
464

 

  

                                                             
464 “Crítica roedora dos ratos” é uma alusão à famosa citação de Karl MARX no prefácio de “Contribuição 

para a crítica da economia política”. MARX, Karl. Contribuição para a crítica da economia política. 2 ed. 

São Paulo: Expressão popular, 2008, p. 49. 
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12 CONCLUSÃO: LIMITES DAS TEORIAS CONFLITUAIS 

 

As teorias conflituais do desvio, inspiradas pela Sociologia do Conflito de Ralf 

DAHRENDORF, propõem a primeira incursão macrocriminológica na questão criminal. 

Para tanto, rejeitam as concepções de uma sociedade consensual, harmônica, presentes na 

Criminologia liberal que lhes precede, reestruturando a própria concepção de Estado, 

sociedade e crime.  

Como visto, a Criminologia do Conflito não se confunde com a corrente 

sociológica que a inspirou. Conquanto DAHRENDORF tenha abordado o fenômeno 

criminal em seus escritos, de forma alguma sua obra pode ser concebida como 

criminológica. O próprio autor afirma que sua abordagem não estaria vinculada às ciências 

criminais – tentando, com isso, elidir as críticas que já antecipava ao apresentar uma 

análise reducionista e amparada em uma frágil base teórica.
465

 A Criminologia do Conflito, 

conforme conceituado no Capítulo 5, é uma escola de pensamento própria, com 

características que a distinguem das demais correntes que negam o consenso. Não se trata 

de uma vertente inicial da Criminologia Crítica e tampouco de uma ampliação teórica do 

Labeling approach, embora ambas apresentem elementos conflituais em suas formulações. 

A Criminologia do Conflito assume feições que a distanciam das demais, rejeitando 

abordagens materialistas e centrando sua análise no campo político.   

George Bryan VOLD é o primeiro criminólogo a buscar romper com a análise 

utópica pautada no modelo consensual. Sua contribuição, porém, é bastante incipiente, eis 

que apenas lança as bases para se pensar as ciências criminais a partir da perspectiva 

conflitualista. Nesta perspectiva inicial, ao considerar a dinâmica agonística dos diversos 

grupos sociais em disputa por posições de poder, parte significativa da criminalidade 

passaria a ser reinterpretada como resultante de uma dinâmica supraindividual, cujas raízes 

estariam fundadas na estrutura social, não no arbítrio ou escolha racional dos indivíduos.
466

 

As teorias conflituais ganham forma com a contribuição dos demais autores 

fundantes desta corrente. Austin TURK assume papel central, eis que sua obra pode ser 

inteira circunscrita dentro da perspectiva do conflito. Ao contrário de Richard QUINNEY, 

que em anos posteriores aproxima-se mais da Criminologia Crítica e abandona o idealismo 

presente em suas obras iniciais, TURK permanece um conflitualista do início ao fim. 

Donald BLACK, o teórico com características mais peculiares, busca fundar um campo 
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próprio de análise, que denomina “teoria pura do conflito”, que permearia o direito, a 

sociologia e a criminologia. Sua obra é a que mais se distingue, muito embora continue a 

integrar a Criminologia do Conflito. 

Ao longo do presente trabalho, foram expostas as abordagens teóricas dos 

principais temas atinentes às teorias conflituais da criminalidade. A concepção de Estado 

própria desta corrente, a análise da criminalização primária, secundária e uma incursão 

reticente em uma etiologia delineiam o trajeto percorrido pelos autores mencionados, em 

direção à conclusão de que todos partilham: a natureza política dos conflitos decorre de 

desigualdade na distribuição dos meios de acesso às posições de poder na sociedade. 

Portanto, equalizar e democratizar o acesso ao poder, traduzido nos mecanismos oficiais de 

ascensão social – oportunidades de vida e reconhecimento político – resultaria tanto em 

uma redução dos conflitos, quanto em uma distribuição paritária dos rótulos 

criminalizantes.
467

 Dessa forma, a seletividade na criminalização poderia ser contida a 

partir de uma Política Criminal inclusiva, voltada a tornar a sociedade gradualmente mais 

igualitária. O papel central a ser desempenhado pelo Estado, portanto, seria tentar reter a 

utilização política da violência legitimada a partir de uma maior representatividade dos 

diversos grupos que compõem o tecido social, na esperança de que as divergências de 

valores e interesses de cada segmento se anulem, na medida em que todos terão igual 

capacidade de influenciar uns aos outros. 

O limite da Criminologia do Conflito reside na incompreensão da origens dos 

conflitos que analisa. Os teóricos desta corrente não perquirem as raízes dos conflitos 

sociais, naturalizando-os ao proclamarem a impossibilidade de existência de vida 

comunitária sem embates de interesses. Nem todas as formas de conflitos configuram uma 

constante histórica. Os conflitos se modificam, conforme a sociedade na qual surgem se 

modifica. E nenhum dos autores se questiona sobre a possibilidade de extinguir, superar ou 

ao menos modificar os conflitos por eles analisados. Em alguns momentos flertam, como 

fez BLACK, com uma teleologia do desenvolvimento comunitário humano, que poderá 

unificar os grupos dissidentes e despertar o potencial de consenso dos cidadãos. Mas não 

percebem que a movimentação dialética da história, permeada de contradições cuja 

superação ocorre não pela pacífica harmonização das partes antagônicas, mas pela 

sobreposição de um grupo pelo outro. 

                                                             
467 “Theories of conflict criminology imply that greater equality in the distribution of power among groups in 

society should result in greater equality in the distribution of official crime rates.” BERNARD; SNIPES; 

GEROULD, 2010, p. 261. 
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As próprias teorias conflituais fornecem elementos necessários para a crítica da 

sociedade que analisam. Contudo, por fixarem o limite de seu horizonte na esfera política, 

escapa-lhes a raiz das relações sociais antagônicas. Conforme expõe ao longo de suas 

trajetórias teóricas, todos os conflitos remontam à tentativa dos grupos sociais de 

ascenderem às posições de poder, consolidando-se como autoridades e reprimindo as 

dissidências daqueles que figuram como súditos, ocupando o outro lado desta simplista 

divisão social. O Estado, onde estão concentradas as principais posições de poder, 

portanto, não pode assumir o papel emancipatório. Ele é a fonte dos conflitos. Sua 

estrutura, permeável em aparência ao ingresso de qualquer um, mas necessariamente 

restrita em essência, é determinante para a criação dos consensos – por meio de seus 

aparatos de consolidação da hegemonia ideológica – e dos conflitos – que se arvoram ao 

entorno das aberturas pontuais que permitem converter dominados em dominantes.  

A proposta de uma Política Criminal emancipadora, conquanto democrática, é 

contraditória com a própria análise do conflito. Enquanto a forma estatal vigente se 

mantiver operante nos termos atuais, enquanto a democracia continuar a mascarar o real 

panorama do exercício de poder por meio da igualdade jurídica formal e da legitimação 

legal daqueles que ocupam cargos de representantes da população, os conflitos de essência 

política nunca se extinguirão. Os mecanismos de repressão não irão abandonar sua 

seletividade, os mecanismos legais não deixarão de atender a interesses privados de 

segmentos dominantes contra os dominados e a forma jurídica não deixará de ser reflexo 

da forma mercantil, assegurando acima de tudo a reprodução do modo de produção 

vigente. E não existe horizonte possível de transformação que não se defronte com a 

necessidade de uma mudança na base estrutural do sistema político: o capitalismo. A 

política encontra seus limites na esfera de produção, não sendo alheia à economia e não 

permitindo a concretização das pretensões que coloquem em risco as bases econômicas de 

seu funcionamento, conforme explica Anselm JAPPE: 

 

“A sociedade capitalista moderna, baseada na mercadoria e na concorrência 

universal, precisa de uma instância que se encarregue das estruturas públicas sem 

as quais não poderia existir. Essa instância é o Estado, e a ‘política’ no sentido 

moderno (e restrito) é a luta feita em torno de seu controle. Mas essa esfera da 

política não é exterior e alternativa à esfera da economia mercantil. Ao contrário, 
ela depende estruturalmente desta. Na arena política, há muitas disputas pela 

distribuição dos frutos do sistema mercantil – o movimento operário 

desempenhou essencialmente esse papel – mas não em torno da sua existência. A 

prova visível: nada é possível em política que não seja primeiramente 

‘financiado’ pela produção mercantil, e quando esta última vai a pique, a política 

se transforma em choque entre bandos armados. Essa forma de ‘política’ é um 

mecanismo de regulação secundário no interior do sistema fetichista e não 
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consciente da mercadoria. Ela não representa uma instância ‘neutra’, nem uma 

conquista que os movimentos de oposição teriam arrancado da burguesia 

capitalista.”468 

 

As teorias conflituais apresentam constante confusão entre essência e aparência de 

seu objeto de estudo. Por restringirem a análise à esfera política, não são capazes de 

concretizar seu desejo de apresentar uma análise macrocriminológica. Trata-se de uma 

teoria de médio alcance, cujos limites estão na manifestação mais imediata do exercício do 

poder – a esfera política e a atuação do Estado – sem questionarem as balizas que contêm a 

atuação política e estatal dentro de um panorama possível. A crítica tecida por Carlos 

Nelson COUTINHO, dirigida aos estruturalistas, pode ser transposta com perfeição aos 

conflitualistas, responsáveis por reificar os conflitos sociais e ignorar a vinculação de suas 

especificidades, no contexto de pós-guerra em que são analisados, com o modo de 

produção que propicia sua existência: 

 

“Em suma, quando o pensamento não tem condições de superar o imediatismo e 

espontaneísmo, não pode superar a descrição da forma aparente e alcançar a 

reprodução da essência. Converte, então, essa forma aparente em fetiche, ao 

conceder-lhe uma autonomia e universalidade que não possui.”469 

 

A Criminologia do Conflito, portanto, é a manifestação de uma crítica acrítica. 

Crítica, pois elabora uma incisiva desconstrução da utopia presente nas correntes 

consensuais da criminologia liberal que lhe precederam. Acrítica, pois constrói sua própria 

visão idealista de um mundo politizado, enclausurando-se contra o movimento ascendente 

de uma Criminologia de base materialista-dialética que despontava na Europa, enquanto os 

conflitualistas norte-americanos impermeabilizavam sua análise contra elementos externos 

à esfera política, na qual depositavam toda a culpa pelos conflitos existentes e esperança 

para a construção de um mundo melhor. Uma utopia foi substituída por outra. 

 As contribuições de uma Criminologia Crítica não obscurecem as formulações 

teóricas conflituais. Ambas as correntes partem de um impulso comum, tentando romper 

com os problemas identificados nas teorias microcriminológicas. Ambas buscaram 

compreender o funcionamento de sociedades agonísticas, nas quais os mecanismos de 

criminalização e a violência estatal assumem um papel de controle seletivo da população 

indesejada. A relação entre elas remonta à análise de Sigmund FREUD sobre o sonho de 

                                                             
468 JAPPE, 2003, p. 90. 
469 COUTINHO, Carlos Nelson. Estruturalismo e a miséria da razão. São Paulo: Expressão popular, 2010, p. 

38. 
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um de seus pacientes. Um homem, em vigília pela morte do filho, adormece ao lado do 

caixão em que estava o corpo da criança. Em seu sonho, depara-se com o filho em chamas, 

que o reprime dizendo: “pai, não vê que estou pegando fogo?”. Logo após, o pai acorda e 

descobre que a mortalha do filho estava, de fato, em chamas. Slavoj ZIZEK reconstituí o 

caso do paciente de FREUD lançando o seguinte questionamento: por que sonhamos? 

Seguindo a explicação freudiana, o sonho seria um prolongamento do sono. Quando um 

estímulo externo tenta provocar o despertar de alguém, esta pessoa o incorpora em seu 

sonho, dando continuidade ao estado dormente. No caso descrito, haveria duas 

interpretações. Naquela feita por FREUD, o cheiro da fumaça teria sido uma influência 

externa intensa o suficiente para provocar o despertar do homem, que se sentia culpado 

pela morte do filho e buscava refúgio negando a realidade.
 470

 É precisamente isto o que 

fizeram os conflitualistas: deparando-se com a aterradora premissa de que não é possível 

uma vida consensual, negaram o despertar de seus sonhos utópicos, prolongando-os ao 

incorporarem em suas teorias a crença nas saídas democráticas e institucionais. 

Permaneceram em uma semidormência estendida, preservando suas bases idealistas como 

escape da realidade que analisavam. Nela estavam dispostos todos os elementos capazes de 

refutar suas construções teóricas. Mas, para fazê-lo, seria necessário que despertassem e 

confrontassem os limites concretos de suas esperanças utópicas. 

Nem todos permaneceram dormentes. Richard QUINNEY transitou de sua fase 

conflitual para a Criminologia Crítica, incorporando o materialismo dialético e negando a 

possibilidade de emancipação pelas vias jurídicas e estatais.
471

 Outros, como Donald 

BLACK, negaram de tal forma a realidade que seu estado dormente converteu-se em 

comatoso. O que os trouxe ao campo conflitual foi a provocação de DAHRENDORF, 

clamando que saíssem da utopia. Seu despertar, porém, dependerá do atendimento ao 

chamado da projeção fantasmagórica concebida pelo paciente de FREUD, suplicando-lhes 

que abandonem a crença emancipatória na esfera política como solução democrática aos 

impasses estruturais da sociedade capitalista. De nada lhes adianta crer no devir de um 

mundo ideal, enquanto o atual lhes clama: “pai, não vê que estou em chamas?”. 

  

                                                             
470 ZIZEK apresenta uma intepretação divergente da de FREUD. Nela, o homem, que buscaria negar a crueza 

da realidade, teria se deparado com uma versão ainda pior do ocorrido em sonhos – o filho em chamas, que 

interage diretamente com seu pai, censurando-lhe pela causa da morte – e o despertar teria sido a fuga do 

terrível para o real. ZIZEK, Slavoj. Alguém disse totalitarismo? Cinco intervenções no (mau) uso de uma 

noção. São Paulo: Boitempo, 2013, p. 136. 
471 Outros autores também partiram de uma vertente conflitual e desembocaram na Criminologia Crítica, 

como William CHAMBLISS e Robert SEIDMAN, cujas obras não foram aqui analisadas por estarem muito 

mais vinculadas à Criminologia Crítica do que à Criminologia do Conflito, presente em suas obras iniciais. 
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