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RESUMO

A Teoria das Janelas Quebradas (Broken Windows Theory) foi criada em 1982 pelos americanos James Q. Wilson e George Kelling e postulavam 
uma relação entre a desordem e a criminalidade, num contexto em que o índice de violência aumentava consideravelmente nos EUA, cujo 
modelo de política criminal para combater a criminalidade era visivelmente falha. Assim, passaram a estudar tal fenômeno em busca de teorias 
que explicasse a relação entre desordem, criminalidade e decadência urbana, no afã de encontrar uma solução viável para tais problemas. Esta 
teoria se baseou em um experimento realizado por Philip Zimbardo em 1969, psicólogo de Stanford e, consistia em deixar dois automóveis 
idênticos em via pública, um no Bronx, zona pobre e conflituosa em Nova Iorque, e outro em Palo Alto, zona rica e tranquila da Califórnia. O carro 
deixado no Bronx foi vandalizado em poucas horas e o automóvel em Palo Alto ficou intacto. Após uma semana os investigadores quebraram uma 
das janelas do carro que ainda permanecia intacto e teve como consequência o mesmo processo ocorrido no Bronx, o carro foi destruído em 
poucas horas. Desde modo, Wilson e Kelling ampliando a análise e resultados da experiência de Philip Zimbardo concluíram que o crime aumenta 
nas áreas onde há descuido e desordem, ou seja, se a janela de um edifício qualquer é quebrada e ninguém faz o conserto, em algum tempo os 
demais vidros também estarão quebrados e o prédio saqueado e, a partir de pequenos delitos a cidade inteira pode ser tomada pelo crime, pois 
quem vê a janela quebrada ou pequenos delitos sendo cometidos sem reprimenda, infere que ninguém se importa com tal situação e que não há 
autoridade no local para manter a ordem e segurança. Os autores desta teoria admitem também que pequenas faltas como infrações de trânsito, 
jogar lixo na rua e, tantos outros pequenos ilícitos que parecem insignificantes, se não puníveis colaboraram para o crime. Em 1990 o professor da 
Universidade de Northwestern, Wesley Skogan, publicou um estudo definido como “Desordem e Declínio: O crime e a Espiral de Decadência nas 
Comunidades Americanas” e concluiu que a relação entre desordem e criminalidade era mais forte do que a relação entre criminalidade e outras 
características encontradas em determinada sociedade, como pobreza e segregação social. Esta teoria ainda serviu de base para a política de 
Tolerância Zero aplicada em Nova Iorque na década de 1990, onde a punição de pequenos delitos com penas severas mas focadas na prevenção 
gerou grande redução nos índices de criminalidade e deu a Nova Iorque o predicado de uma das cidades mais seguras do Mundo, entretanto não 
se pode ignorar que esses resultados dependem de circunstâncias socioeconômicas, políticas e culturais de cada país. O problema que rege esta 
pesquisa consiste na tentativa de importação da referida Teoria para o Brasil, esbarrando nos princípios da intervenção mínima, que orienta e 
limita o poder incriminador do Estado, estabelecendo a proteção de bens jurídicos mais relevantes e, no princípio da fragmentariedade que é 
corolário do princípio da intervenção mínima e sustenta que só as ações ou omissões mais graves, endereçadas a bens mais relevantes, podem ser 
objeto de criminalização. Assim, entende-se que no Brasil não é possível punir qualquer ilícito com sanções penais, assim como a redução da 
criminalidade não deve está condicionada a uma política de tolerância zero que possa levar a um autoritarismo, mas antes implantar políticas 
sociais que garantam direitos fundamentais em interface com a aplicação de sanções razoáveis, proporcionais e efetivas para reduzir a desordem 
e juntamente com outros fatores que dão gênese ao crime, reduzir-se-ia também os índices da criminalidade no Brasil. Trata-se de uma pesquisa 
aplicada, qualitativa, exploratória e bibliográfica, com método dialético e fenomenológico que permitem a contraposição de ideias e teorias que 
abordam os temas trabalhados em uma visão ampla e transdisciplinar.
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