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RESUMO 

O presente artigo científico tem por finalidade investigar a relação entre a 
insuficiência de políticas públicas de inclusão e acesso nas áreas de 
educação, cultura e lazer às crianças e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social da região conhecida como “Fundão do Jardim 
Ângela”, na Zona Sudoeste da Cidade de São Paulo, e a responsabilidade 
do Estado na criminalização de adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa em meio aberto de referido território, tendo por paradigma o 
princípio da coculpabilidade esculpido na doutrina do jurista Eugênio Raúl 
Zaffaroni. Conforme restará demonstrado, embora a quantidade de 
equipamentos públicos disponíveis não seja por si só fator determinante 
para a prática delitiva, a verificação da baixa oferta de políticas públicas de 
acesso e inclusão como forma de prevenção à prática de atos infracionais e 
da alta vulnerabilidade a que se encontram muitos dos adolescentes em 
conflito com a lei é de elevada relevância na configuração da inexigibilidade 
de conduta adversa, elementar constitutiva da culpabilidade convencional, 
que integra o tipo de injusto. 

Palavras-chave: Coculpabilidade. Vulnerabilidade social. Medidas 
socioeducativas.  Políticas públicas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

No decorrer da história do pensamento criminológico, muito se 

questionou se os delitos (ou transgressões) surgidos no tecido social 

constituem expressão natural da personalidade do agente ou fruto das 

condições desfavoráveis de vida de cada sujeito individualmente 

considerado (paradigma etiológico explicativo da conduta criminosa, ou “da 

passagem ao ato”) ou mesmo se os crimes seriam apenas o resultado de 

uma seleção aleatória promovida pelas agências de controle responsáveis 
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pela criminalização de determinadas condutas de determinados agentes 

(paradigma da reação social), conforme contribuições das teorias 

interacionistas da segunda metade da década de sessenta (SÁ, 2015, p. 

55). 

Embora o modelo etiológico de criminologia inaugurado pelas teses 

positivistas do início do século XX do médico César Lombroso (idem, p. 77) 

surja nesse contexto como uma tentativa de buscar uma definição 

ontológica do conceito de delito e delinquente a partir da observação das 

possíveis causas da criminalidade, foi somente com o advento do Labelling 

Approach de Howard Becker, em seu livro “Outsiders”, em 1963, que o 

paradigma explicativo da conduta criminosa se deslocou da análise de suas 

possíveis raízes determinantes para um modelo onde o foco da 

investigação passasse a ser os responsáveis pela definição de crime e 

criminoso. 

Agora, o centro de investigação desse novo modelo de criminologia 

(também conhecido como criminologia crítica individual e socioestrutural), 

passaria a ser tanto as teorias de “etiquetamento” (ou “rotulação”) que 

constroem e estigmatizam a imagem do delinquente quanto, em alguns 

casos, o estudo da estrutura social que fundamenta o modo seletivo de 

funcionamento dos aparatos de controle e repressão do Estado, a serviço 

exclusivamente da manutenção das desigualdades sociais que imperam na 

sociedade capitalista contemporânea. 

Diversos são os autores e as vertentes criminológicas formuladas com a 

difusão das teorias interacionistas no debate sobre a “Questão Criminal” 

desde a publicação do livro de Becker em meados da década de 60: de 

abolicionistas a minimalistas, inúmeras foram as correntes criadas com o 

propósito de não apenas invalidar a legitimação do sistema penal que 

historicamente se concebeu ao aparato punitivo do Estado como também 

de buscar alternativas que refreassem o avanço do viés repressivo das 

agências de controle sobre os direitos e garantias fundamentais dos 

indivíduos. 



Reconhecendo o fracasso do cárcere (e também dos demais 

mecanismos de privação de liberdade) como instituto de educação voltado 

à integração social de pessoas presas, Alessandro Baratta, expoente 

contemporâneo da criminologia crítica, reforça a tese de que, além do 

direito penal se destinar exclusivamente à neutralização seletiva de 

determinados indivíduos categorizados em determinados grupos de 

vulnerabilidade em específico (não sendo aplicado, portanto, a sujeitos que 

venham a cometer crimes fora destes estereótipos), opera em larga escala 

em sua práxis como forma de reprodução dos mecanismos de controle e 

exclusão da ordem capitalista vigente, destinando-se exclusivamente a 

impossibilitar a inclusão social de indivíduos ou grupos histórica e 

socialmente excluídos, perpetuando a manutenção das desigualdades 

sociais através da “produção interna” da criminalidade (BARATTA, 2011, p. 

166). 

Se por um lado se chegaria à conclusão imediata de que as agências de 

criminalização primária e secundária operam seletivamente na definição do 

que seria crime e de quem seria criminoso, por outro se verificaria a 

dificuldade de constatação prática sobre qual caminho deveria ser 

perseguido em uma ordem social que se pretende inclusiva e democrática 

no tocante às consequências individuais resultantes de eventuais 

transgressões à ordem estabelecida. Em outros termos, se a prisão, 

historicamente concebida como modelo mais humanitário de reprimenda do 

poder punitivo perante situações de desvio não se mostra como um 

mecanismo legítimo e democrático de controle da criminalidade (pois 

seletiva), o que deveria ser aplicado em substituição diante da ocorrência 

de eventuais crimes? 

Antes mesmo disso, mais do que tentar dirimir a infindável discussão 

sobre a possível legitimidade ou ilegitimidade do sistema penal vigente, nos 

caberia em um primeiro a seguinte reflexão: se o sistema penal que se 

pretende justo e igualitário não o é em sua conformação prática, qual seria 

a legitimidade do Estado Democrático de Direito reprimir eventuais 

transgressões à ordem estabelecida quando determinadas situações de 

vulnerabilidade são edificadas socialmente em decorrência de sua omissão 



na promoção de políticas públicas de acesso e inclusão anteriormente à 

ocorrência destes crimes? 

O presente trabalho tem por finalidade desenvolver qual o nível de 

relação entre a insuficiência de políticas públicas de inclusão nas áreas de 

educação, cultura e lazer à população da região conhecida como “Fundão 

do Jardim Ângela”, na Zona Sudoeste da Capital, e a responsabilidade do 

Estado na criminalização dos adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa em meio aberto do território, à luz da moderna teoria da 

coculpabilidade (posteriormente adaptada para culpabilidade por 

vulnerabilidade) defendida pelo jurista Eugenio Raúl Zaffaroni. 

Vislumbra-se, outrossim, verificar se é possível excluir ou mitigar as 

balizas de responsabilização de adolescentes da região a quem foram 

atribuídas à autoria da prática de atos infracionais pela concomitante (mas 

inobservada) responsabilidade do Poder Público em promover políticas de 

inclusão e acesso, que potencializassem sua saída de situação de 

vulnerabilidade social. 

 

2 A TEORIA DO DELITO NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

Com o advento do Estado Democrático de Direito, o Direito Penal e o 

Processo Penal na sociedade contemporânea passou a assumir 

conformação distinta do modelo inquisitorial de outrora vigente no então 

Estado Absolutista da Idade Média, para um sistema em que, respeitados 

os direitos e garantias fundamentais da pessoa acusada, somente seria 

passível de responsabilização penal o sujeito que realizasse fatos em 

situações previamente definidas pela lei como crime, em contornos 

anteriormente definidos pela sociedade como ensejadores de reprimenda 

estatal. 

Esse é o ensinamento basilar, inclusive, de César Beccaria, pensador 

iluminista que deu origem ao Direito Penal do Estado Democrático de 

Direito contemporâneo, ao tratar da justiça que permeia a configuração do 

conceito de delito no contrato social: 



“As penas que ultrapassam a necessidade de conservar o 
depósito da salvação pública são injustas por sua natureza; e 
tanto mais justas serão quanto mais sagrada e inviolável for a 
segurança e maior a liberdade que o soberano conservar aos 
súditos (...) A primeira consequência desses princípios é que só 
as leis podem fixar as penas de cada delito e que o direito de 
fazer leis penais não pode residir senão na pessoa do 
legislador, que representa toda a sociedade unida por um 
contrato social.” (BECCARIA, 1993, p. 18). 

Nesse sentido, uma vez que a extensão do poder punitivo deve se 

adequar às liberdades individuais com proteção garantida pelo contrato 

social, mister se faz analisar qual seria o atual conceito de delito aplicável 

dentro destes parâmetros, a fim de aproximar o direito de punir atribuído ao 

Estado na defesa dos interesses da coletividade aos contornos 

democráticos que fundamentam o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos contemporâneo. 

2.1 Conceito tripartido e bipartido de delito 

O conceito de crime, tradicionalmente, foi edificado na literatura jurídica 

como a reunião de três elementos constitutivos distintos, definindo a 

conhecida teoria tripartida de delito (ou do fato punível): a) tipicidade; b) 

antijuridicidade e; c) culpabilidade. 

Por tipicidade, Juarez Cirino dos Santos entende a  

ação humana adequada ao tipo legal, nas dimensões de (1) tipo 
objetivo, constituído pela causação do resultado e pela imputação do 
resultado, e de (2) tipo subjetivo, formado pelas categorias do dolo – 
e outros elementos subjetivos especiais – e da imprudência. 
(SANTOS, 2014, p. 79) 

Já a antijuridicidade, segundo o autor, “afirmada nas proibições e 
excluída nas permissões” é a “categoria dogmática compreensiva das 
justificações, estudadas nas dimensões correspondentes de situação 
justificante e de ação justificada (subjetiva e objetiva).” (Idem, p. 79). 

E por fim, culpabilidade é o 

juízo de reprovação pela realização não justificada do tipo de injusto”, 
compreendendo “(1) a imputabilidade (excluída ou reduzida por 
menoridade e por doenças mentais), (2) a consciência da 
antijuridicidade (excluída ou reduzida em hipóteses de erro de 
proibição), e (3) a exigibilidade de comportamento diverso (excluída 
ou reduzida em situações de exculpação legais e supralegais) (Idem, 
p.79). 



Conforme se vê, há diversos passos a serem seguidos para que 

determinada conduta praticada no mundo fenomênico venha a ser 

considerada um delito: a) primeiramente, deve haver previsão legal para 

que o ato considerado seja passível da reprimenda estatal; b) depois, deve 

haver uma causação ou imputação do resultado pelo agente, mediante 

dolo (ou formas especiais) ou imprudência, que seria a forma culposa; c) 

posteriormente, tal conduta não deve estar inserida dentro de uma hipótese 

de justificação que retire sua proibição ou que configure sua permissão; d) 

e, por fim, tal juízo de reprovação deve levar em consideração se o autor 

poderia saber e controlar o que fez, se possuía conhecimento do injusto e 

se não lhe era exigido comportamento adverso para determinada situação. 

Segundo Juarez Cirino dos Santos, a dogmática penal contemporânea 

trabalha, no entanto, com apenas duas categorias elementares do fato 

punível: a) o tipo de injusto e; b) a culpabilidade. Esse seria o conceito 

bipartido de delito, em que o tipo de injusto passaria a ser concebido como 

uma unidade conceitual formada pela tipicidade e pela antijuridicidade, na 

medida em que o tipo legal é a descrição da lesão do bem jurídico e 

antijuridicidade o juízo de valor nele descrito. (Idem, p. 73)  

Bipartido ou tripartido, os elementos constitutivos do conceito de delito 

acima apresentados, podem ser, no entanto, analisados de forma 

autônoma sem prejuízo de sua compreensão, adotando-se o modelo 

bipartido apenas como forma didática de sua descrição. 

Questão interessante que se faz necessária investigar para o presente 

trabalho é a definição das hipóteses de exclusão de culpabilidade em uma 

situação concretamente verificada, vislumbrando-se nesse caso, por 

exemplo, se não haveria a possibilidade de afastamento ou mitigação da 

responsabilidade penal por falta de exigência de comportamento adverso, 

quando incidida a teoria da coculpabilidade (posteriormente modificada 

para culpabilidade por vulnerabilidade), a qual buscará se apresentar 

posteriormente. 

2.2 Hipóteses legais de exclusão da culpabilidade   



Conforme alentado anteriormente, para a moderna teoria do fato punível 

a culpabilidade, caracterizada por um juízo de reprovação pela realização 

não justificada do tipo de injusto, apresenta três elementos que devem ser 

considerados anteriormente à configuração da conduta delituosa passível 

de responsabilização penal: a) a imputabilidade, que verifica se o tipo de 

injusto se aplica para aquela pessoa individualmente considerada (excluída 

ou reduzida por menoridade ou doença mental); b) a consciência da 

antijuridicidade (ou consciência do injusto), que verifica se o agente sabia o 

que fazia (excluindo-se ou reduzindo-se a responsabilidade em hipóteses 

de erro de proibição); c) e a exigibilidade de comportamento diverso, que 

pode ser excluída ou reduzida em situações de exculpação legais e 

supralegais nas hipóteses em que não era possível exigir-se do agente 

conduta diferente da qual praticou. 

Segundo Juarez Cirino dos Santos, são hipóteses de exculpação legais: 

a) a coação irresistível (caracterizado pelo emprego de força ou de ameaça 

irresistível contra o coagido para realizar fato definido como crime); b) a 

obediência hierárquica (caracterizada por uma relação de subordinação de 

direito público, em que o funcionário público hierarquicamente superior se 

vale do poder de ordenar sobre encarregado que se presta ao dever de 

obedecer, para praticar crimes); c) e o excesso de legítima defesa real ou 

putativa (quando o agente se vale de forma exacerbada da prorrogativa de 

se defender, no primeiro caso de uma ameaça real e no segundo de uma 

ameaça que existe apenas enquanto sua representação psíquica). (Idem, 

p. 324) 

Por sua vez, são hipóteses de exculpação supralegais: a) o fato de 

consciência (decisões morais ou religiosa tidas como deveres 

incondicionais vinculantes da conduta); b) a provocação de situação de 

legítima defesa (apenas nos casos em que resta impossível ao provocador 

da situação desviar da ação de violência do provocado); c) a desobediência 

civil (tendo por objeto ações ou demonstrações públicas de bloqueios ou 

ocupações que visem o bem comum); e d) o conflito de deveres (fundado 

na escolha do mal menor). (Idem, p. 332) 



Importante conceito que deve ser investigado, nesse sentido, é a 

possibilidade de exculpação de adolescente em conflito com a lei habitante 

de região marcada por uma forte omissão do Estado na promoção de 

políticas públicas de acesso e inclusão, segundo a teoria da 

coculpabilidade do jurista Eugênio Raúl Zaffaroni (ZAFFARONI, 2002, p. 

78).  

Sendo o adolescente público prioritário na promoção de políticas 

públicas, segundo art. 227 da Constituição Federal, deve-se questionar se 

o aparato repressivo do Estado deve atuar antes mesmo da inserção social 

deste indivíduo em estabelecimentos que promovam sua educação, cultura 

e lazer, até mesmo de forma preventiva à prática infracional: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta 
prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988, online) 

Nesse ínterim, passaremos a análise do conceito e de sua conformidade 

à realidade prática brasileira fazendo um recorte posterior de região de alta 

vulnerabilidade social da Cidade de São Paulo conhecida como Fundão do 

Jardim Ângela, localizada na região sudoeste do município em apreço. 

3 O CONCEITO DE COCULPABILIDADE SEGUNDO EUGÊNIO RAÚL 
ZAFFARONI 

Relevante noção a ser desenvolvida na verificação da ausência ou 

mitigação de responsabilidade penal por inexigibilidade de conduta adversa 

é o conceito de co-culpabilidade, idealizado inicialmente em 1743 pelo 

médico e jornalista Jean Paul Marat e posteriormente desenvolvido pelo 

jurista Eugênio Raúl Zaffaroni. 

Expressando a ideia de que existem determinadas situações, sobretudo 

aquelas em que o autor da prática delitiva está inserido em elevado grau de 

vulnerabilidade social, em que a responsabilidade pela prática delitiva 



deveria ser compartilhada com o restante da sociedade (inclusive com o 

Estado), a coculpabilidade inicialmente trabalhada pelo autor, abriu margem 

para que delitos vinculados à frágil situação socioeconômica do infrator 

fossem imediatamente associados à seletividade que impera no modus 

operandi do sistema de justiça criminal, possibilitando assim, por parte do 

julgador, uma redução do viés punitivo que marca a repressão estatal no 

combate à criminalidade: 

“A partir do reconhecimento de que a ordem sustentada pelo direito 
não daria a todos as mesmas possibilidades de realização, aqueles 
que podiam mais deveriam arcar com a responsabilidade em relação 
àqueles que podiam menos; a sociedade teria, também, parte da 
culpabilidade que se atribuiria ao indivíduo, daí, portanto, a 
denominação "coculpabilidade". Desta forma, reprovar com a mesma 
intensidade pessoas que ocupam situações de privilégio e outras que 
se encontram em situações de extrema pobreza seria uma clara 
violação do princípio da igualdade corretamente entendido, o que não 
significa tratar todos igualmente, mas tratar com isonomia quem se 
encontra em igual situação. Em suma, a ideia de coculpabilidade 
seria um mecanismo de corresponsabilização do Estado pelo injusto 
em razão da omissão na efetivação dos direitos fundamentais do 
autor do delito.” (FERRAZ, 2016, p. 71) 

Contudo, percebendo que a simplificação da associação mecânica entre 

os conceitos de pobreza e criminalidade poderia acarretar no reforço de 

estereótipos contra indivíduos excluídos socialmente (dado que reduziria o 

caráter antijurídico da conduta à situação econômica individual) e que a 

aplicação sem critério deste princípio poderia contribuir para uma mera 

utilização do arbitrário sistema penal apenas para se punir os mais ricos (na 

medida em que, se o problema está tão somente em se punir 

aleatoriamente os pobres, a solução imediata seria punir violentamente 

também todo o restante da sociedade), Zaffaroni adaptou o conceito 

inicialmente idealizado de coculpabilidade para o que denominou 

“culpabilidade por vulnerabilidade”, impedindo assim o revanchismo penal e 

possibilitando, concomitantemente, que o poder punitivo opere de forma 

menos aviltante contra aqueles que já se encontrassem em condições de 

serem mais facilmente selecionados pelo sistema, dada sua posição na 

estrutura social:  

“Os dados sociais que a seletividade criminalizante é arbitrária e recai 
sobre as pessoas vulneráveis, que resultam criminalizadas por sua 
vulnerabilidade e não pelo delito cometido. A vulnerabilidade depende 
de (a) um estado de vulnerabilidade, que se integra com as 



características pessoais do autor (estereotípicas, classistas, étnicas, 
de instrução, etc.) e (b) o esforço pessoal que a pessoa leva a cabo 
para alcançar a situação de vulnerabilidade (as condições que na 
circunstância concreta a tornaram vulnerável. A distância entre 
estado e situação de vulnerabilidade é, de maneira geral, 
inversamente proporcional ao poder de que dispõe a agência 
responsável para reduzir a quantia de poder punitivo que emerge do 
indicador da culpabilidade do ato. A agência é responsável pelo 
esgotamento deste espaço de seu poder. Cabe denominar este 
espaço de poder jurídico redutor, culpabilidade por vulnerabilidade.” 
(ZAFFARONI, 2002, p. 392) 

Discorrendo sobre o tema, Ferraz elucida, no entanto, que o advento do 

conceito de culpabilidade por vulnerabilidade proposto por Zaffaroni não 

excluiria a possibilidade de responsabilização penal daqueles que não se 

inserissem no âmbito da vulnerabilidade social, aplicando-se a estes, diante 

de eventual prática delitiva, o conceito de culpabilidade pelo injusto 

convencionalmente formulado pela teoria do delito, valendo-se apenas a 

utilização deste novo instrumento como forma de mitigar os efeitos danosos 

que o sistema penal impõem sobre pessoas em situação de vulnerabilidade: 

“Impondo-se uma atuação redutora da agência judicial, delineiam-se 
nesses termos duas dimensões da culpabilidade: (i) a culpabilidade 
pelo injusto, que mantém a mesma configuração da teoria normativa 
(composta pela imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e 
exigibilidade de conduta diversa) e impõe limites negativos ao 
julgador, indicando a magnitude máxima da resposta punitiva; e, num 
segundo momento, (ii) a culpabilidade pela vulnerabilidade, que, 
considerando os dados da seletividade e da vulnerabilidade, figura 
como um passo adiante, num processo dialético, não sendo um mero 
corretivo da culpabilidade tradicional, mas, sim, compondo a própria 
culpabilidade pelo delito. A culpabilidade pela vulnerabilidade leva em 
consideração a seletividade e constata que o poder punitivo 
selecionaria conforme a culpabilidade do sujeito e não a sua 
autodeterminação. Desta forma, esta visão de culpabilidade deve 
impedir que o poder punitivo seja exercido em magnitude que supere 
o reproche que se pode formular ao agente do esforço pessoal que 
tenha realizado para alcançar a situação concreta de vulnerabilidade. 
Assim, considera-se: (i) a maior ou menor probabilidade de 
criminalização secundária sobre uma pessoa; (ii) seu estado de 
vulnerabilidade perante o sistema penal; (iii) seus dados sociais, que 
compõem sua posição dentro da escala social; (iv) que o poder 
punitivo não se exerce apenas pelo estado de vulnerabilidade de 
alguém, mas, também, pelo esforço para a vulnerabilidade, ou seja, o 
esforço pessoal do sujeito para alcançar a situação concreta de 
vulnerabilidade.” (Idem, p. 78) 

Conforme se verifica, ainda que o autor tenha adaptado a proposta de 

formulação teórica do princípio da coculpabilidade como legitimador de 

todas as situações passíveis de responsabilização penal individual, 

perfeitamente cabível a invocação do princípio da culpabilidade por 



vulnerabilidade, entretanto, para os casos em que o Estado já se omitiu 

previamente na garantia dos direitos individuais do cidadão incriminado, 

sobretudo tratando-se de adolescentes em conflito de lei, prioridade 

absoluta na promoção de políticas públicas. 

4 UM RECORTE DO TERRITÓRIO DE M’BOI MIRIM: DADOS 
SOCIOECONÔMICOS DO DISTRITO DO JARDIM ÂNGELA 

Segundo dados do Mapa da Desigualdade de 2017, produzido pela 

Rede Nossa São Paulo, o Brasil era, até o ano passado, o 10° país mais 

desigual socioeconomicamente considerado do mundo, em um universo de 

140 países analisados. 

Fruto de um passado escravagista e genocida, perpetrador das mais 

diversas arbitrariedades contra a vida e liberdade de indígenas e negros, as 

desigualdades sociais atualmente verificadas no país, expressão 

sintomática da urbanização desenfreada e irregular que acompanhou o 

processo de crescimento demográfico brasileiro, são resultado natural da 

falta de reconhecimento da cidadania dos povos originários que aqui 

habitavam e chegaram, desembocando nas mais diversas mazelas sociais 

hoje experimentadas nas periferias dos grandes centros urbanos brasileiros. 

Tais desigualdades sociais podem ser observadas, inclusive, quando se 

traça o perfil socioeconômico de algumas das regiões mais populosas de 

cada municipalidade, como é o caso do Distrito do Jardim Ângela, situado 

às margens da Represa Guarapiranga, na Zona Sudoeste de São Paulo. 

Considerada como a região mais violenta do mundo em 1996 pela 

Organização das Nações Unidas, o Distrito do Jardim Ângela, com uma 

população de aproximadamente 308.424 habitantes em 2013 - segundo 

dados do Mapa da Juventude da Cidade de São Paulo de 2014 -, possui o 

2ª maior contingente populacional dentre todas as regiões da Cidade de 

São Paulo, e apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano – que 

considera índices de educação, saúde e renda da população de uma 

determinada localidade -, de 0,750 em 2007, alçando o distrito à 93ª 



colocação dentre os 96 existentes na Municipalidade, em patamar 

considerado médio para os padrões internacionais. 

No tocante à população total e de jovens, segundo o Mapa da 

Juventude, o Município de São Paulo apresentava, em 2013, 11.446.275 de 

habitantes, dentre os quais 2.805.629 possuíam idade entre 15 e 29 anos. 

O Distrito do Jardim Ângela, segundo maior no ranking, possuía, à época, 

86.004 pessoas nessa faixa etária, com aproximadamente 1/3 de sua 

população sendo considerada jovem.  

Seu baixo grau de desenvolvimento humano, verificado nos reduzidos 

equipamentos públicos disponíveis à população local, acarreta, 

consequentemente, em possíveis situações de conflito que culminam 

diretamente na criminalização de jovens em situação de alta vulnerabilidade 

social da região. Buscar compreender essa dinâmica sistematizando alguns 

dos dados quantitativos existentes é o que se pretende fazer a seguir, com 

a apresentação de alguns indicadores que expressem a falta de 

investimento público na superação da violência urbana que afeta milhares 

de crianças e adolescentes da região, nas áreas de educação, cultura e 

lazer. 

4.1 A insuficiência de investimentos em educação, cultura e lazer: 
comparativo com a média da Municipalidade 

Para demonstração da insuficiência de investimentos públicos voltados 

ao desenvolvimento do protagonismo de crianças e adolescentes da região 

nas áreas de educação, cultura e lazer, o presente estudo buscará se 

debruçar sobre a média de alguns indicadores verificados para a totalidade 

do Município de São Paulo/SP, destacando-se algumas pontuais diferenças 

entre os distritos que lideram cada quesito em seus respectivos rankings e o 

Distrito do Jardim Ângela, objeto de investigação desta pesquisa. 

Conforme se demonstrará, a despeito da região não figurar 

necessariamente entre as piores em todas as modalidades analisadas, 

ocupa posição de inferioridade perante a média municipal em quase a 

totalidade dos quesitos, denotando a insuficiência de políticas públicas nas 



áreas de educação, cultura e lazer, diretamente relacionadas à inclusão 

social de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. 

4.1.1. Educação 

Segundo dados do Mapa da Juventude de 2014, a região do Jardim 

Ângela apresentava, em 2010, 32,4% de sua população entre 15 e 29 anos 

sem instrução ou com ensino fundamental incompleto (esse índice sobe 

para 40,8%, se considerados apenas os jovens entre 15 e 19 anos), 30,1% 

com ensino fundamental completo ou ensino médio incompleto, 33,9% com 

ensino médio completo ou ensino superior incompleto, e apenas 3,5% com 

ensino superior completo. (p. 141)  

Para efeitos de comparação, o Município de São Paulo como um todo 

apresentava indicadores muito superiores para os critérios apresentados no 

período, com 20,5% de sua população entre 15 e 29 anos sem instrução ou 

com ensino fundamental incompleto, 27,5 % com ensino fundamental 

completo ou ensino médio incompleto, 39,2% com ensino médio completo 

ou ensino superior incompleto, e apenas 12,9% com ensino superior 

completo. 

Ainda, enquanto a média de anos de estudo de uma pessoa jovem do 

Município fosse de 9,8 anos estudados em 2010, para o Distrito do Jardim 

Ângela esse índice é bastante inferior, com apenas 8,3 anos de 

escolarização ao longo da vida, denotando um forte déficit perante a média 

municipal. (p.144) 

Tal nível de escolarização se reflete, inclusive, na baixa qualificação 

profissional dos jovens moradores da região, com empregos mal 

remunerados ou subvalorizados. Segundo dados da pesquisa, enquanto 

71,78% dos jovens do Jardim Ângela recebiam em 2010 a quantia 

compreendida na faixa entre 01 e 02 salários mínimos, a média salarial 

comparada para a Cidade de São Paulo na mesma faixa etária era de 56, 

51% dos moradores da Municipalidade. (p. 211) 

Por fim, frisa-se que enquanto o rendimento médio de um jovem 

trabalhador paulistano é de R$ 1.198,99, mês, um jovem do Jardim Ângela 



inserido no mercado de trabalho aufere apenas R$ 773,93 no mesmo 

período trabalhado (p.213), razão pela qual não se deve desvincular a baixa 

escolarização dos jovens da região com sua consequente incapacidade de 

auferir renda, possibilitando situações de conflito visando a melhoria dos 

padrões de vida. 

4.1.2. Cultura e Lazer 

Segundo dados do Mapa da Desigualdade de 2017 da Rede Nossa São 

Paulo, haviam 0,048 livros infanto-juvenis por pessoa disponíveis em 2016 

nas bibliotecas públicas da região do Jardim Ângela, para crianças e 

adolescentes entre 7 e 14 anos de idade. Ainda que não exista dado oficial 

nesse sentido como comparativo para a média municipal, a título de 

exemplificação, o primeiro distrito colocado da lista, o bairro da Consolação, 

apresentava no mesmo período 5,3 livros disponíveis para cada 

criança/adolescente moradora da região. 

No tocante ao número de centros culturais, espaços e casas de cultura 

por 10.000 habitantes, o Distrito do Jardim Ângela sequer chegou a pontuar 

no levantamento, enquanto o primeiro colocado na lista, o Distrito da Sé, 

apresentava 3,14 equipamentos públicos de cultura disponíveis em 2016 

para um universo de 10.000 habitantes. 

Seguindo o mesmo critério, enquanto o Jardim Ângela não apresentava 

nenhuma sala de cinema por 10.000 habitantes da região, outras 

localidades da cidade, como o Distrito da Barra Funda, no topo do ranking, 

pontuava 8,69 salas disponíveis para a amostra apresentada. 

Com relação à quantidade de museus, enquanto o Jardim Ângela não 

possuía nenhuma unidade em 2016, o Distrito da Sé, primeiro da lista, 

apresentava 4,32 museus para cada 10.000 habitantes. O mesmo se diga 

com relação ao número de teatros, uma vez que, enquanto o Jardim Ângela 

sequer chegou a pontuar neste quesito, o primeiro colocado do ranking, o 

Distrito da República, apresentava 5,98 salas de teatro para cada 10.000 

habitantes. 



Um maior disparate pode ser verificado ainda se comparado o número 

de salas de show e concerto públicos para cada 100 mil habitantes. 

Enquanto não havia nenhuma unidade para o Distrito do Jardim Ângela em 

2016, Pinheiros, encabeçando a lista, liderava em número de equipamentos 

com 90,38 salas disponíveis para cada 100 mil habitantes, sinalizando 

enorme discrepância na distribuição dos investimentos públicos e grande 

dificuldade de acesso aos equipamentos culturais pela população da região, 

devido à enorme centralização dos espaços públicos disponíveis. 

Em conclusão, no que diz respeito ao número de equipamentos de 

esporte disponíveis para cada 10.000 habitantes, o estudo aponta que 

enquanto a região apresentava índice de 0,248 em 2016, o Distrito do Pari, 

que lidera a lista, apresenta 1,62 equipamentos para cada 10.000 

habitantes, 06 vezes mais do que o território em análise, reforçando 

também a insuficiência de opções de lazer para a população local. 

5 CONCLUSÕES 

Segundo o Mapa da Juventude de 2014, 17,5% dos jovens da região do 

M‟Boi Mirim, onde se situa o Distrito do Jardim Ângela, viviam abaixo da 

linha da pobreza no período analisado, ao passo que esse indicador era de 

13,3% para o restante da cidade, sinalizando uma maior exposição à risco 

inúmeros adolescentes moradores da região em comparação aos outros 

bairros existentes no Município. (p. 330) 

Embora não seja possível vincular a prática infracional à dificuldade de 

acesso aos recursos materiais disponíveis em determinada localidade, fato 

é que a ausência de políticas públicas de acesso e inclusão potencializam 

situações de conflito, não apenas em virtude de uma maior exposição à 

vulnerabilidade social à qual muito dos jovens de periferia estão sujeitos, 

como também pelo reforço do estereótipo de criminoso cultuado pelas 

agências de controle social aos adolescentes moradores das regiões mais 

descentralizadas da cidade, reforçando rótulos e paradigmas contra uma 

juventude excluída e marginalizada socialmente pela falta do 

reconhecimento prévio de sua cidadania. 



Diferentemente da visão majoritariamente estabelecida, o ato criminoso 

pode ser facilmente praticado por qualquer indivíduo por uma questão de 

reprodução cultural, e não pela falsa premissa de que haveriam 

determinados sujeitos “propensos” naturalmente à prática delitiva. Nesse 

sentindo, ao invés de se encampar pautas que visem o recrudescimento do 

sistema punitivo, sobretudo aos mais jovens, a sociedade como um todo 

deveria canalizar esforços na utilização de métodos alternativos solução 

dos conflitos que visem à prevenção e integração de indivíduos em situação 

de vulnerabilidade social, e não o agravamento de sua marginalização: 

“Recordando, entre os demais critérios criminológicos para tipificar 
uma conduta como crime, têm-se incidência massiva, persistência 
espaço-temporal e consenso. Quanto à incidência massiva e à 
persistência espaço-temporal, vale uma observação. Por esses 
critérios criminológicos, para que um comportamento seja 
criminalizado, deve ocorrer uma alta incidência do mesmo, além de 
significativa persistência ao longo do tempo e do espaço. Interessante 
é notar, porém, que segundo lição de De Greef, „quanto mais a 
criminalidade se expande, mais ela é praticada por pessoas normais‟.  
Isso deve alertar os estudiosos e profissionais da criminologia clínica 
e do direito penal em geral para o fato de que, diante de uma 
incidência massiva e de uma persistência espaço-temporal 
significativas de determinado tipo de comportamento criminoso (por 
exemplo, o tráfico, hoje em dia) (comportamento problemático), há 
que se suspeitar, na contramão do senso comum e da pressão da 
mídia, que tal comportamento é normal e que normais são os seus 
protagonistas, ainda que alarmantes a sua incidência e persistência.” 
(SÁ, 2015, p. 64) 

Especificamente no âmbito da prática infracional, resta evidente a 

possibilidade de reconhecimento do princípio da culpabilidade por 

vulnerabilidade, sustentado pelo jurista Eugênio Raúl Zaffaroni, na 

aplicação e interpretação de medidas socioeducativas aos adolescentes em 

situação de alta vulnerabilidade social, moradores das regiões mais 

marginalizadas da sociedade, sobretudo em virtude da ausência de políticas 

públicas de acesso e inclusão que potencializassem seu afastamento do 

meio delitivo. 

Não apenas uma como uma forma de se reparar a ausência do Estado 

no estrito cumprimento de seu poder-dever, visando à redução das 

desigualdades sociais e erradicação da pobreza, a afirmação do princípio 

da culpabilidade por vulnerabilidade é essencial para a reconstrução do ato 

infracional e possibilidade de desenvolvimento de senso crítico ao 



adolescente em conflito com a lei, com o reconhecimento de 

responsabilidades mútuas na superação das tensões sociais, restaurando-

se a coesão entre os sujeitos do conflito.  

Sua possibilidade de aplicação prática na jurisprudência dos tribunais 

não vem sendo a regra, no entanto, conforme aponta Corcioli Filho, dado 

que 

 “a adesão ao Estado de Direito, à legalidade, é baixíssima no âmbito 
infracional, e é praticamente inexistente qualquer tributo ao 
conhecimento científico, à argumentação racional, lógica e calcada 
em evidências comprováveis e demonstráveis, às preciosas 
contribuições das ciências sociais e dos demais saberes relacionados 
à infância e juventude, mas também à própria doutrina jurídica 
atinente ao direito penal juvenil”. (FILHO, 2018, p. 372). 

Devemos, todavia, persistir buscando a prevalência da superação 

paternalista da “Doutrina da Situação Irregular” presente no trato ao tema 

da responsabilização juvenil pela prática de atos infracionais, para que o 

reconhecimento da do paradigma da “Proteção Integral”, balizada na 

Constituição Federal de 1988, possa, de fato, garantir a existência de um 

Estado Democrático de Direito àqueles que sequer tiverem acessos aos 

seus direitos e garantias fundamentais básicos. 
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