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Resumo: Este artigo apresenta as considerações teóricas sobre a exclusão e 
marginalização do indivíduo pobre, assim como a criminalização da pobreza em si, através 
de pesquisa bibliográfica, em fontes impressas e virtuais. Considerou-se que as classes 
subalternas possuem baixas posses econômicos e uma estrutura social, rede de relações 
sociais e participação nos exercícios de poder deficitárias. A separação é sentida 
economicamente, espacialmente, com a criação de bairros periféricos, e social, com a 
segregação. Essa segregação conta com o apoio da mídia, da população e dos aparelhos 
de coerção do Estado. A criminalização do sujeito pobre afeta sua atuação como um 
cidadão detentor de direitos, o expõe a situações de marginalização e ao trabalho ilegal/ 
informal.  
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Abstract: This article presents the theoretical considerations about the exclusion and 
marginalization of the poor people, as well as the criminalization of poverty itself. The 
subaltern classes have low economic possessions and a deficit social structure, network of 
social relations and participation in the power exercises. The separation is felt economically, 
spatially, with the creation of peripheral districts, and social, with segregation. This 
segregation relies on the support of the media, the population and the state's coercive 
devices. The poor criminalization affects their performance as a citizen who has rights, 
exposes them to situations of marginalization and to illegal / informal work. 
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1. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Nas sociedades históricas, a realidade social funciona pela modalidades de castas, 

grupos de status e classes. As classes subalternas possuem além de baixos níveis de 

posses econômicos, uma estrutura social, rede de relações sociais e participação no 

exercícios de poder deficitárias. Dessa forma, a exclusão social envolve a dependência e 

privação dos variados níveis de poder. Fernandes (1991) coloca que a pobreza tem um 

caráter trágico e desumanizante que colocam os homens sob a autoridade absoluta da 

necessidade, que é incompatível com a dignidade e liberdades humanas.  

 
O assistencialismo preconizado pelo liberalismo tinha como efeito directo e 
imediato a perpetuação das condições da pobreza e, consequentemente, a 
reprodução social, impedindo qualquer mobilização dos próprios pobres. 
Esse assistencialismo não oferecia como ideal a solidariedade. Não era 
mais do que uma compaixão pervertida. Tratava-se mais de uma compaixão 
da palavra do que de um gesto transformador. Aquela é dissimuladora, este 
destrói as distâncias e cria uma comunidade de interesses. Unicamente a 
solidariedade muda a sociedade, derrubando as profundas clivagens 
sociais. (FERNANDES, 1991, p.31). 

 

A configuração da sociedade atual evidencia os incapazes para se adaptar às 

exigências modernas, em que os avanços na proteção social acompanham o progresso do 

crescimento econômico. A transformação, em termos de escassez, do mercado de trabalho 

foi acompanhada de uma degradação dos apoios sociais relacionais.  

 
A marginalidade é aqui ao mesmo tempo a antítese da modernidade e a 
forma moderna da não-sociabilidade, ela caracteriza os abandonados pelo 
progresso, todos aqueles que não puderam ou não quiseram se dobrar às 
exigências do desenvolvimento (CASTEL, 1997, p.28). 

 

Castel (1997) coloca que a miséria econômica está na base de todas ou da maior 

parte das situações de marginalidade. A marginalização aparece como consequência de um 

duplo processo de desligamento, em relação ao trabalho e à inserção social. A precariedade 

do trabalho ou o desemprego e a fragilidade das redes relacionais estão associadas e 

ampliam os riscos de indivíduos em situação de vulnerabilidade, sendo assim, a zona de 

pessoas marginalizadas está marcada pela ausência de trabalho e isolamento relacional.  

A pobreza está associada à insuficiência do desenvolvimento, a escassez dos 

rendimentos, a precariedade do emprego, o analfabetismo real ou funcional, o baixo nível de 

instrução e de qualificação profissional, a fraqueza do Estado-providência e as clivagens e 

diferenciações regionais. Do ponto de vista econômico, a pobreza é vista como carência de 

recursos disponíveis, do ponto de vista social, ela é entendida como a exclusão dos estilos 

de vida aceitáveis na sociedade, por fim, do ponto de vista político, está ligada a falta de 
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participação nos processos econômicos, sociais, culturais e políticos. Nesse sentido, a 

ausência aos direitos fundamentais de cidadania é sentida como uma dependência 

(FERNANDES, 1991).  

O pobre é marcado pelo sentimento de exclusão da sociedade dominante, de 

injustiça social, indiferença e desprezo, carecendo de autoestima elevada sobre si. A 

separação é sentida não apenas economicamente, mas espacialmente, com a criação de 

bairros periféricos e degradados, e social, com afastamento de grupos e segregação. 

Portanto, a luta contra a pobreza passa pela superação da marginalização, vitória sobre o 

individualismo e reconstituição de redes de solidariedade (FERNANDES, 1991).  

O padrão de normalidade vivido atualmente é medido pelo poder de consumo, 

resultado do individualismo presente no contexto do capitalismo neoliberal. O sistema 

capitalista contribuiu nesse processo de globalização, de maximização do consumo, 

enfatizando todos os dias que o poder está na mão de quem consome, ou seja, o pobre está 

na condição de eminentemente excludente. Com isso, a exclusão das pessoas que não 

consomem e a criminalização dos mesmos se torna como “regra” para a separação entre os 

mais pobres e os mais ricos (ALVES, 2013). 

A associação entre as “classes pobres” e “classes perigosas” visa a homogeneização 

e moralização dos pobres. Essa segregação conta com o apoio da mídia, da população e 

dos aparelhos de coerção do Estado, que de fato deve proteger a todos sem distinção, 

porém, o que ocorre é a proteção prioritária dos detentores de recursos. O papel 

fundamental da mídia nesse processo de medo é relacionar todos os que residem em um 

determinado local como suspeitos potenciais, um exemplo claro, são as favelas, onde todos 

os moradores possuem estereótipos fixados independente de sua idoneidade (CASTRO, 

2010). 

O Estado, nesse processo de criminalização, age como reflexo da sociedade, e dá a 

liberdade necessária para que o mesmo atue de forma repressora. Apesar do entendimento 

por parte da população das dificuldades do ser pobre, há a rejeição dos mesmos com a 

desculpa de que o pobre está nessa condição por propensão e de que o resto da sociedade 

não tem culpa por essa fatalidade. Dentro desse contexto, a questão financeira torna-se o 

principal motivo para a desqualificação do sujeito pobre (NASCIMENTO, CUNHA & 

VICENTE, 2007).  

A ideologia do senso comum corrobora com a ideia de que todos possuem 

capacidade para trabalhar e que isso independe da sua classe social, todavia sabe-se que 

os mais desfavorecidos convivem todos os dias com milhares de fatores que fazem com que 

os mesmos não se enquadrem no mercado de trabalho formal. Dessa forma, 

constantemente ocorre a busca pelo mercado informal e em algumas das vezes até o ilegal 
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como oportunidade de trabalho, representando assim segundo a sociedade, um “perigo” 

eminente (CASTRO, 2010). 

Para o autor, a criminalização do sujeito pobre acarreta na precarização do trabalho: 

 
A superexploração é o elemento que pode ser considerado determinante 
para um jovem oriundo da periferia conseguir uma fonte de renda pelo 
trabalho. Além das atividades desenvolvidas nesses “bicos” serem 
absolutamente inadequadas ao desenvolvimento sadio de um sujeito em 
processo de desenvolvimento, muitas delas beiram a condição de trabalho 
escravo, sem direitos, sem garantias, ilegalmente e em atividades 
degradantes (ALVES, 2013, p.153). 
 

A precarização do trabalho por mais cruel que seja ainda é a saída encontrada pelos 

mais pobres, visto sua necessidade de fugir da situação de miséria. Essa aceitação dos 

trabalhos precários advém da resposta do aumento da pobreza, que é resultante da política 

econômica neoliberal (ALVES, 2013). 

O pobre continua sendo perseguido em todas as instâncias, julgado, responsável 

pela desordem social, ou seja, estigmatizado em todos os sentidos. As formas de 

“perseguir” foram modificadas, porém ainda sendo executadas em nome da ordem 

(GIACOIA & SILVA, 2013). 

A conjuntura que resulta na exclusão social se torna ainda mais agravada, quando o 

sujeito por diversos fatores adentra oficialmente no sistema penal, fazendo com que esse 

indivíduo além de já ser estigmatizado socialmente, perca a sua total credibilidade como 

cidadão (GIACOIA & SILVA, 2013).  

A partir da década de 80, com os Movimentos Sociais e a Constituição Federal de 

1988 fazendo a inserção da democracia e passando a trazer a definição dos direitos e 

deveres iguais para todos, os indivíduos passaram a exercer um papel político na sociedade 

e, consequentemente, o Estado passou a ser obrigado a atender, mesmo que minimamente, 

a demanda das classes desfavorecidas (SILVA, 2013). 

No Brasil, a CF/88 situou a cidadania dentre os princípios fundamentais da 
República, redefinindo seu conceito com intuito de garantir a real 
participação política de todos os cidadãos, como forma de construir uma 
sociedade livre, justa e solidária. No entanto, a formalização dos 
direitos/deveres de cidadania não implicou, necessariamente, no seu 
exercício efetivo. A imensa disparidade social criou ambiente propício ao 
desenvolvimento de classes de cidadãos, ou seja, a sociedade brasileira se 
compõe de cidadãos que se colocam acima de qualquer lei, beneficiários de 
privilégios ao invés de direitos; de cidadãos que, normalmente, se sujeitam 
aos rigores e benefícios das leis; e, por fim, daqueles que se encontram à 
margem da cidadania e têm seus direitos constantemente aviltados 
(OLIVEIRA, 2010, p.19). 

Historicamente, em nossa sociedade, as relações sociais trazem a criminalização do 

sujeito pobre, os mais desfavorecidos têm seu lugar marcado, distinguindo o local das 

classes mais abastadas do ambiente dos demais, emergindo práticas que segregam e 
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penalizam o sujeito pobre. Apesar do avanço obtido com a Constituição Federal, 

infelizmente, as intervenções jurídicas e sociais continuam a punir ao indivíduo pobre, por 

meio da atualização do discurso do ser criminalizado (SILVA, 2013). 

Muito do que se fala sobre criminalização do indivíduo ou das massas empobrecidas, 

traz consigo uma carga de preconceito e culpabilização de uma parcela da sociedade que 

desde os primórdios da história sofre com as mazelas da falta de políticas sociais públicas e 

econômicas voltadas para o fortalecimento da economia em detrimento da população do 

país (THOMPSON, 2007). 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos coloca os preceitos de igualdade, 

liberdade e fraternidade. Entretanto, estes preceitos não possuem efetividade na vida 

cotidiana dos indivíduos, devido ao sistema político e econômico, que não são em sua 

gênese aplicáveis. 

 
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. 
Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em 
espírito de fraternidade. [...] Toda a pessoa tem direito a um nível de vida 
suficiente para lhe assegurar e à sua família a saúde e o bem–estar, 
principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à 
assistência médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem 
direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, na viuvez, na 
velhice ou noutros casos de perda de meios de subsistência por 
circunstâncias independentes da sua vontade (ONU, 1948, art.1º; art.25º). 

 

No capitalismo, o que prevalece é a mais valia e a produtividade, portanto, os 

cidadãos que não tem acesso aos direitos fundamentais em sua plenitude são os maiores 

prejudicados, pois não tendo acesso à alimentação, moradia, educação, lazer dentre outros 

direitos, acabam por não serem competitivos o suficiente na busca por colocações no 

mercado de trabalho para que possam suprir suas necessidades e de seus familiares 

(THOMPSON, 2007). 

Kuhn e Scheffel (2015, p.5) afirmam que o sistema capitalista reforça a exclusão e a 

miséria dos menos favorecidos, apoia a divisão social de classes e faz questão de manter o 

“exército de mão de obra” para continuar o sistema de exploração da força de trabalho em 

nome de grandes corporações e lucros para essa pequena parcela de afortunados 

detentores dos meios de produção. Para eles, 

 
Eis aí o remédio para a salvação da sociedade capitalista, um Estado que 
está muito mais para o econômico que para o social, que atende aos 
mandos e desmandos do capitalismo deixando no abandono milhões de 
pessoas que, pela ausência de condições mínimas de subsistência, 
perecem todos os dias. (KUHN & SCHEFFEL, 2015, p.5). 

 

Ao se sentirem excluídos dos modos de acesso aos direitos fundamentais, muitos 

indivíduos buscam no poder paralela a efetivação de parte destes direitos, pois na 
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informalidade ou no crime, são aceitos, respeitados e prestam seus serviços e tem 

remuneração sobre eles, independente de seu aspecto físico, raça, gênero, sexualidade ou 

escolaridade. 

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

O Estado busca criminalizar essa parcela desfavorecida da sociedade, na 

prerrogativa de que está protegendo a “maioria dos cidadãos de bem”, e deste modo, coloca 

os pobres como pessoas mais suscetíveis a cometer crimes, e assim os estigmatizam e 

provocam nos demais da sociedade a falsa impressão de medo e exclusão que reafirmam a 

condição de excluídos e perigosos.  

No Brasil, a criminalização da pobreza lota presídios com milhares de pessoas 

aguardando julgamento e salas de juízes com milhares de processos esperando análise, o 

que trava o sistema judicial e lota o sistema carcerário no país, por reproduzir um Estado e 

uma pena punitiva ao invés de restaurar o indivíduo que cometeu algum delito. 

Os que cada dia mais engordam as filas por buscas de emprego, mas não possuem 

qualificação necessária aos olhos dos patrões, por negação de direitos fundamentais como 

a educação e saúde, são os que também acabam por engordar as filas dos renegados da 

sociedade excludente que para sobreviver, buscam alternativas das mais degradantes para 

garantir a sobrevivência própria. 

Aos indivíduos cabe sobreviver em uma sociedade cheia de privilégios para uma 

classe média e alta que estão “acima” de suspeitas, que estão resguardadas em suas 

confortáveis casas e amparadas por leis de propriedade e privacidade que limitam o poder 

policial e legal a invadirem suas casas e empresas em busca de seus delitos que não 

chegam aos balcões das delegacias, sonegações de impostos, propinas para policiais de 

transito, negação de direitos trabalhistas a seus funcionários, passam despercebidos ou 

naturalizados nesse país. Sendo assim, fica claro que o Estado é o maior violador de 

direitos e persegue e culpabiliza a cepa mais fragilizada e marginalizada da população, os 

que não têm conhecimento dos seus direitos, não tem caminhos para obtê-los, e acabam 

por serem os bodes expiatórios dos problemas e dilemas sociais existentes. 
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir de todas as menções feitas acima, pode-se enfatizar o quanto a 

criminalização do sujeito afeta todas as suas vertentes como cidadão detentor de direitos. A 

valoração do mesmo passa a ser feita de acordo com sua posição geográfica, 

transcendendo a questão do simplesmente habitar, fazendo com que as regiões sejam 

definidas como “nobres” em que habitam os cidadãos tidos como bons, e já nas regiões 

mais estigmatizadas “cidadãos ruins”, bandidos, arruaceiros. 

Com o crescimento da violência e da desigualdade há autocamaticamente por parte 

da população, o questionamento da validade e legitimidade dos orgãos de 

representatividade, pois por muitas vezes presenciamos situações de violação dos direitos 

com os mais pobres e garantia deles apenas para os mais ricos, deixando a população 

descrente e fazendo com que a mesma iniba o seu desenvolvimento como cidadão, por 

muitas vezes, deixanto até mesmo seus direitos de lado. 

Uma alternativa à realidade apresentada seria efetivação dos Direitos Humanos para 

o suprimento da desigualdade e demérito dos que por várias gerações viveram a servir-se 

das migalhas abandonadas pelos detentores dos recursos, sejam eles, educacionais, 

financeiros, alimentares, produtivos, de saúde, que foram privados seus avós, pais, os 

próprios e seus filhos.  

Para que isso acontecesse seria necessária a derrocada do sistema que visa lucro, 

que garante a propriedade privada como direito natural do homem, em detrimento dos 

milhares de pessoas sem um lugar para viver. Além disso, seria necessário que se 

efetivasse um sistema de fraternidade entre os pares, que propiciasse uma divisão honesta 

e justa de terras, provimentos alimentares, acesso a bens e serviços para toda a população 

de maneira permanente e constante. 

Na crítica aos direitos humanos realizada por Karl Marx e citado por Istvan Mezaros 

na obra “Educação para além do capital” (2007), o autor descreve como a sociedade 

burguesa superou o feudalismo, como a revolução política burguesa derrubou o poder 

senhorial, destruiu estamentos, corporações e privilégios, mas não extinguiu o homem 

egoísta, em vez disso o tornou a premissa do Estado.  

Este homem foi reconhecido com direitos universais e abstratos, pois os direitos 

humanos estão postos e expostos na Delaração Universal dos Direitos Humanos, 

disseminados em momentos oportunos e necessários da história do mundo, entratando 

sendo muitas vezes inalcançável, restrito ao mundo das idéias e aos horizontes inatingíveis. 
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Garantir o direito da população como um todo, deveria ser o objetivo dos escolhidos 

pela população para defender a democracia representativa que temos em nosso país. Ao 

contrário disso, temos políticos de carreira, encabeçando listas de investigados por 

corrupções de todas as formas e origens, desvios de dinheiro público destinado à efetivação 

desses direitos necessários e fundamentais para o desenvolvimento a contento da 

população. Segundo Thomas Hobbes, o Homem é o lobo do homem, ou seja, o seu pior 

inimigo, que mesmo dotado de inteligência e racionalidade tem transfigurado seu interesse 

coletivo, colocando seus objetivos pessoais a frente, em detrimento das mazelas que isso 

pode trazer ao restante da população. 

Como foi possível perceber, a ideologia de pobre ser sinônimo de bandido está 

totalmente incorreta, não há comprovação da ligação entre crime e pobreza, mas a condição 

de marginalização do sujeito pode levar sim à criminalidade. O crime, portanto, pode ser 

cometido em todos os âmbitos em qualquer classe social como estamos vendo atualmente, 

porém como foi possível perceber, infelizmente a punição se dá de formas diferentes, 

comprovando novamente a criminalização do sujeito pobre.  

Deste modo, o que cabe à nós cidadãos de direito é a busca da efetivação dos 

mesmos, sem voltar o olhar para a percepção do estigma, mas pensando sim na sociedade 

como um todo, cobrando dos eleitos e quebrando a barreira do questionamento que é 

colocada à aqueles considerados como “inferiores” pela sociedade, podendo assim, impor 

suas demandas juntamente com a dos demais, descaracterizando a noção de cidadão 

abstrato. 
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