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RESUMO 

Ao entender que o Direito penal contemporâneo está longe de cumprir as 

promessas pós-modernas sobre Direitos fundamentais, infere-se que no mundo 

concreto o conceito de democracia foi deturpado. A questão principal deste projeto é 

questionar a negligência de alguns sistemas penais marginais ao preferenciar 

determinada classe ou sujeito como infrator no tratamento penal, utilizando o conceito 

de inimigo de Zaffaroni. Com isso, será apontado o imperativo ético de Alteridade do 

Lévinas para a desconstrução da figura do inimigo. Desse modo, os resquícios da 

Modernidade (que hoje são problemas na prática do direito) serão amenizados para a 

garantia dos direitos fundamentais no tratamento penal.  

INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade, o sentido de democracia foi deturpado na aplicação 

concreta dos direitos. É um problema contemporâneo enraizado, que vem dos 

resquícios da Modernidade1. No âmbito do Direito penal, este problema é ainda mais 

presente. 

Isto significa somente fazer um acerto de contas com a situação atual da ciência 
penal, e não – apenas para confirma-lo – de fazer desta situação um modelo para a 
ciência penal.2 

Será colocada em questão a negligência de alguns sistemas penais marginais 

(principalmente no Brasil e na América latina) em garantir os direitos fundamentais. 

Há a necessidade, também, de identificar e desconstruir a ideia que há uma 

determinada classe ou estereótipo prejudicada pelos sistemas penais, baseada na 

figura do inimigo de Zaffaroni3.  

Para a descontrução dessa figura do inimigo e a aplicação plena dos direitos 

fundamentais, será utilizado o imperativo ético da Alteridade segundo Lévinas. Neste 

conceito, diz-se que “toda compreensão não é senão um modo deficiente de 

                                                           
1 “Como falar de pós-modernidade, se boa parte das populações do Terceiro Mundo bem como da 

periferia do Primeiro Mundo se encontram alijadas da participação dos benefícios culturais e 
tecnológicos da pós-modernidade, o que criaria a assintônica situação de pré-modernidade dentro da 
pós-modernidade?” (BITTAR, Eduardo Carlos Bianca. Ética, educação, cidadania e direitos humanos. 
p. 16) 
2 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. p. 45 
3 “A essência do tratamento diferenciado que se atribui ao inimigo consiste em que o direito lhe nega a 

sua condição de pessoa. Ele só é considerado sob o aspecto do ente perigoso ou daninho.” 
(ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. p. 18) 



compreensão4”. É necessário entender que todas pessoas são iguais ao possuirem 

diferenças, e aplicar este conceito na prática para que as desigualdades sejam assim 

compreendidas e erradicadas (pelo menos em tentativa). 

OBJETIVOS 

Neste trabalho, será primeiramente questionado sobre os resquícios modernos 

que ainda pairam sobre a sociedade e, consequentemente5, no direito penal. No 

segundo momento, será apresentada a ideia do inimigo6 de Zaffaroni e como ela se 

encaixa na sociedade latino-americana atual. Por último, será proposto um modelo de 

descontrução da figura do inimigo baseado no conceito de Alteridade do Lévinas7 

como imperativo ético e prático.  

METODOLOGIA 

Sob uma perspectiva de uma investigação zetética empírica aplicada e a partir 

de pesquisas bibliográficas, o trabalho será discorrido pelo método descritivo-

analítico. 

DESENVOLVIMENTO 

Ao colocar em questão os problemas criados pela racionalidade moderna e 

enraizados no nosso modo de compreender as coisas, é necessário procurar uma 

espécie de escape para que essa racionalidade não interfira na solução dos 

respectivos problemas. Ou seja, é preciso resgatar algum meio diferente do tradicional 

para reorganizar a sociedade de forma que os direitos fundamentais sejam garantidos. 

Neste trabalho serão apontados alguns problemas e uma possível solução  para os 

mesmos, utilizando conceitos como o da figura do inimigo de Zaffaroni ou de 

Alteridade do Lévinas.  

RESULTADOS PRELIMINARES 

Com as informações discorridas acima, é possível inferir que há alguns 

sistemas penais que necessitam do resgate de um imperativo ético e colocá-lo em 

                                                           
4 LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: um ensaio sobre Alteridade. p. 25 
5 Um código ou lei é fruto de uma construção social em que a própria sociedade define o que é certo 
ou errado. Ou seja, o que está positivado são reflexos de longos anos de pensamentos concretizados 
de uma determinada sociedade (não exatamente aquela em que o código está aplicado). 
6 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. 
7 “(...) a compreensão do ser não supõe apenas uma atitude teorética, mas todo comportamento 
humano.” (LÉVINAS, Emmanuel. Entre nós: um ensaio sobre Alteridade. p.22) 



prática para que os princípios fundamentais constitucionais vigentes sejam eficientes. 

Não é necessário romper abruptamente com os ideais modernos, porém é importante 

haver uma reformulação para a adaptação do direito escrito com a sociedade em que 

ele está inserido.  

A reconstrução racional do direito é uma espécie de física geral da socialização. Assim, 
a teoria fornece, pelo conhecimento das essencialidades da natureza humana (no 
“estado de natureza”), as implicações institucionais a partir das quais é possível uma 
expectativa controlável das reações humanas e a instauração de uma convivência 
ordenada. No entanto, esse relacionamento entre a teoria e a práxis, como observamos 
por meio da palavra crítica de Vico, acaba por fracassar à medida que, à teoria, falta a 
dimenção prática que ela só tem indiretamente, enquanto se aplica a uma conduta 
também teoricamente descrita, o que não pode ser fundado teoricamente (cf. Reale, 
1977:188). Em outras palavras, o direito reconstruído racionalmente não reproduz a 
experiência concreta do direito na sociedade, criando uma distância entre a teoria e a 
práxis.8 
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8 FERRAZ JR. Introdução ao estudo do direito. p.71 



 

 

 

 

 

 

 


