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Conceito, métodos, objetos e finalidade da Criminologia 
 
A origem da palavra Criminologia, hibridismo greco-latino, tem a sua criação atribuída a Raffaele Garofalo 
(Itália, 1851-1934), que com ela intitulou sua principal obra. Consta, porém, que tal vocábulo já tinha sido 
empregado anteriormente na França, por Topinard (1830-1911). 
 
Este vocábulo, a princípio reservado ao estudo do crime, ascendeu à ciência geral da criminalidade, antes 
denominada Sociologia Criminal ou Antropologia Criminal. 
 
A criminologia é uma ciência social, filiada à Sociologia, e não uma ciência social independente, desorientada. 
Em relação ao seu objeto – a criminalidade – a criminologia é ciência geral porque cuida dela de um modo 
geral. Em relação a sua posição, a Criminologia é uma ciência particular, porque, no seio da Sociologia e sob 
sua égide, trata, particularmente, da criminalidade. 
 
A criminologia é a ciência que estuda: 
1- As causas e as concausas da criminalidade e da periculosidade preparatória da criminalidade; 
2- As manifestações e os efeitos da criminalidade e da periculosidade preparatória da criminalidade e, 
3- A política a opor, assistencialmente, à etiologia da criminalidade e da periculosidade preparatória da 
criminalidade, suas manifestações e seus efeitos. 
 
Conceito de Criminologia: A Criminologia é um conjunto de conhecimentos que estudam o fenômeno e 
as causas da criminalidade, a personalidade do delinquente e sua conduta delituosa e a maneira de 
ressocializá-lo. É a definição de Sutherland. Ciência que como todas as que abordam algum aspecto da 
criminalidade deve tratar do delito, do delinquente e da pena. Segundo a Unesco, a criminologia se divide em 
geral (sociológica) e clínica. 
 
Na concepção de Newton Fernandes e Valter Fernandes, criminologia é o “tratado do Crime”. 
 
A interdisciplinaridade da criminologia é histórica, bastando, para demonstrar isso, dizer que seus fundadores 
foram um médico (Cesare Lombroso), um jurista sociólogo (Enrico Ferri) e um magistrado (Raffaele Garofalo). 
 
Assim, além de outras, sempre continuam existindo as três correntes: a clínica, a sociológica e a jurídica, 
que, ao nosso ver, antes de buscarem soluções isoladas, devem caminhar unidas e Inter-relacionadas. 
 
A criminologia radical busca esclarecer a relação crime/formação econômico-social, tendo como conceitos 
fundamentais relações de produção e as questões de poder econômico e político. Já a criminologia da reação 
social é definida como uma atividade intelectual que estuda os processos de criação das normas penais e das 
normas sociais que estão relacionados com o comportamento desviante. 
 
O campo de interesse da criminologia organizacional compreende os fenômenos de formação de leis, o da 
infração às mesmas e os da reação às violações das leis. A criminologia clínica destina-se ao estudo dos 
casos particulares com o fim de estabelecer diagnósticos e prognósticos de tratamento, numa identificação 
entre a delinquência e a doença. Aliás, a própria denominação já nos dá ideia de relação médico-paciente. 
 
O objeto da moderna criminologia é o crime, suas circunstâncias, seu autor, sua vítima e o controle social. 
Deverá ela orientar a política criminal na prevenção especial e direta dos crimes socialmente relevantes, na 
intervenção relativa às suas manifestações e aos seus efeitos graves para determinados indivíduos e famílias. 
Deverá orientar também a Política social na prevenção geral e indireta das ações e omissões que, embora não 
previstas como crimes, merecem a reprovação máxima. 
 
Quando nasceu, a criminologia tratava de explicar a origem da delinquência utilizando o método das ciências, 
o esquema causal e explicativo, ou seja, buscava a causa do efeito produzido. 
 
Pensou-se que erradicando a causa se eliminaria o efeito, como se fosse suficiente fechar as maternidades 
para o controle da natalidade. 
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Academicamente a criminologia começa com a publicação da obra de Cesare Lombroso chamada de L´Uomo 
Delinquente, em 1876. Sua tese principal era a do delinquente nato. 
 
Já existiram várias tendências causais na criminologia. Baseado em Rousseau, a criminologia deveria procurar 
a causa do delito na sociedade, baseado em Lombroso, para erradicar o delito deveríamos encontrar a eventual 
causa no próprio delinquente e não no meio. Um extremo que procura as causas de toda a criminalidade na 
sociedade e o outro, organicista, investiga o arquétipo do criminoso nato (um delinquente com determinados 
traços morfológicos). Isoladamente, tanto as tendências sociológicas quanto às orgânicas fracassaram. Hoje 
em dia fala-se no elemento bio-psico-social. Volta a tomar força os estudos de endocrinologia que associam 
a agressividade do delinquente à testosterona (hormônio masculino), os estudos de genética ao tentar 
identificar no genoma humano um possível “gene da criminalidade”, juntamente com os transtornos da 
violência urbana, de guerra, da forme, etc. 
 
De qualquer forma, a criminologia transita pelas teorias que buscam analisar o crime, a criminalidade, o 
criminoso e a vítima. Passa pela sociologia, pela psicopatologia, psicologia, religião, antropologia, 
política, enfim, a criminologia habita o universo da ação humana. 
 
A CRIMINOLOGIA E O COMPORTAMENTO HUMANO 
 
Um dos aspectos da Criminologia são os distúrbios da personalidade. Dentre os mais frequentes desses 
distúrbios, podemos citar as neuroses, as psicoses, as personalidades psicopáticas e os transtornos da 
sexualidade ou parafilias. Neuroses são estados mentais da pessoa humana, que a conduzem à ansiedade, a 
distúrbios emocionais como: medo, raiva, rancor, sentimentos de culpa. Pode-se afirmar que as neuroses são 
afecções muito difundidas, sem base anatômica conhecida e que, apesar de intimamente ligadas à vida 
psíquica do paciente, não lhe alteram a personalidade como as psicoses, e consequentemente se 
acompanham de consciência penosa e frequentemente excessiva do estado mórbido (MARANHÃO, 2004, p. 356). 
Nessa perspectiva, de acordo com Newton e Valter Fernandes (2002, p. 213), podemos citar as neuroses 
obsessivas, caracterizadas pela constante de obsessões, fobias e tiques obsessivos, cujas formas de projeção 
alinham-se à cleptomania, à piromania, ao impulso ao suicídio e ao homicídio. 
 
O termo psicose surgiu para enfatizar as afecções mentais mais graves. As psicoses são conjuntos de doenças 
caracterizadas por distúrbios emocionais do indivíduo e sua relação com a realidade social, com o convívio em 
sociedade. Citamos, dentre outras, a paranoica, a maníaco-depressiva e a carcerária. 
 
Segundo Genival França (1998, p. 357), “as psicoses paranoicas são transtornos mentais marcados por 
concepções delirantes permitindo manifestações de autofilia e egocentrismo, conservando-se claros 
pensamentos, vontades e ações”. Os paranoicos fantasiam, e nos seus delírios relacionam o seu bem-estar 
ou a dor com as pessoas que lhes rodeiam, atribuindo a estas a causa de seu estado. Temos por exemplo, a 
paranoia do ciúme, a de perseguição, a erótica. Seriam paranoicos os assassinos de Abraham Lincon, Gandhi, 
John Lennon e o que atentou contra a vida do Papa João Paulo II (FERNANDES, 2002, p. 221). 
 
A psicose maníaco-depressiva, hoje estudada como transtorno bipolar do comportamento, é marcada por 
crises de excitação psicomotora e estado depressivo. A fase maníaca é caracterizada por hiperatividade motora 
e psíquica, com agitação e exaltação da afetividade e do humor. O maníaco não permanece quieto, é eufórico. 
A melancólica ou depressiva caracteriza-se pela inibição ou diminuição das funções psíquicas e motoras. O 
indivíduo apresenta um quadro marcado pela tristeza, pessimismo, sentimento de culpa. As tentativas de 
suicídio são frequentes nesta fase melancólica (GENIVAL, 1998, p. 356). 
 
A psicose carcerária é decorrente da privação da liberdade do indivíduo submetido a estabelecimentos 
carcerários que não dispõem, em sua grande maioria, de condições adequadas de espaço, iluminação e 
alimentação. A pessoa acometida deste mal manifesta a “síndrome crepuscular de Ganser”, apresentando 
sintomas com as seguintes características: estranhas alterações da conduta motora e verbal do indivíduo que, 
quando interrogado, encerra-se em impenetrável mutismo ou passa a exibir para respostas, como se estivera 
acometido de um estado deficitário orgânico, não raro acompanhado de sintomas depressivos ou catatônicos 
(FERNANDES, 2002, p. 225). 
 
A personalidade psicopática é caracterizada por uma distorção do caráter do indivíduo. Os indivíduos 
acometidos por tal personalidade geralmente apresentam o seguinte quadro característico: são inteligentes, 
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amorais, inconstantes, insinceros; faltam-lhes vergonha e remorso; são egocêntricos, inclinados à condutas 
mórbidas. Citamos como tipos, dentre outros: os explosivos ou epileptóides, os perversos ou amorais, os 
fanáticos e os mitomaníacos. 
 
Os explosivos ou epileptóides são indivíduos que manifestam em seu comportamento a habitualidade de um 
estado colérico, raivoso, agressivo, tanto verbalmente como fisicamente. 
 
Os perversos ou amorais são maldosos, cruéis, destrutivos. Tais características revelam-se precocemente em 
crianças, nas tendências à preguiça, inércia, indocilidade, impulsividade, indiferença, propensos à 
criminalidade infanto-juvenil. Na fase adulta, o indivíduo possui grau elevado de inteligência, podendo ser 
observadas mentiras, calúnias, delações, furtos, roubos. Encontram-se no rol dos amorais os incendiários, os 
vândalos, os “vampiros” e os envenenadores (FERNANDES, 2002, p. 209). 
 
Os fanáticos tendem a um ânimo constante de euforismo, extrema exaltação daquilo que desejam. Lutam por 
seus ideais de forma impulsiva, sem limites, sem controle. São capazes de praticar qualquer ato delinquente 
na busca incessante por seus objetivos. 
 
Os mitomaníacos, por sua vez, são acometidos de um desequilíbrio da inteligência no tocante à realidade. São 
propensos à mentira, à simulação, à fantasia. Conseguem distorcer, de forma quase convincente, a realidade 
dos fatos, podendo chegar a extremos de delírios e devaneios. 
 
O estudo da sexualidade anômala ou transtornos da sexualidade interessa à medicina legal, são distúrbios 
caracterizados por degeneração psíquica ou por fatores orgânicos glandulares. Citamos como exemplo o 
sadismo, o masoquismo, a pedofilia, o vampirismo e a necrofilia. O sadismo, também chamado algolagnia 
ativa, é transtorno sexual em que o indivíduo inflige sofrimentos físicos à parceira para obter o prazer sexual. 
O termo tem origem no nome do Marquês de Sade (1740), que acometido do mal, o relatou em seus romances 
Justina e Julieta. O marquês sentia prazer em cortar as carnes de suas parceiras e em tratar as chagas das 
prostitutas (GOMES, 2004, p. 471). 
 
Já o masoquismo é algolagnia passiva, isto é, o indivíduo só consegue sentir prazer sexual ao sofrer, ao ser 
humilhado. Jean Jacques Rousseau, filósofo francês que viveu nos idos anos de 1712 a 1778, bastante 
conhecido por sua obra Do Contrato Social (onde trabalha a formação e desenvolvimento da sociedade civil e 
do próprio Estado), em um de seus livros publicados após sua morte, Confissões, revela ser acometido deste 
transtorno da sexualidade: “Ajoelhar- se aos pés de uma amante imperiosa, obedecer às suas ordens, pedir 
perdão de faltas que cometera eram para mim gozos divinos “(GOMES, 2004, p. 471). 
 
A pedofilia é parafilia caracterizada pela atração por parceiros sexuais crianças ou adolescentes. O vampirismo 
é a aberração venérea na qual a gratificação é alcançada com o degenerado sugando obsessivamente o 
sangue de seu parceiro sexual (CROCE; CROCE JÚNIOR, 2004, p. 681). 
 
A necrofilia, por sua vez, trata-se de transtorno caracterizado por prática de relações sexuais com cadáver. 
“Alguns necrófilos chegam a violar covas, retirar corpos em decomposição para satisfazerem seu instinto” 
(GOMES, 2004, p. 474). 
 
CONCLUSÕES 
 
Muitos outros são os distúrbios e doenças mentais que acometem a pessoa humana e a levam à prática de 
atos ilícitos contra seu semelhante, ademais, como Voltaire nos lembra em seu Tratado de Metafísica, muito 
pouco sabemos sobre o ser humano e sua mente, objetos constantes do conhecimento filosófico, jurídico e 
científico. Muitos mistérios ainda a desvendar. Como dizia Voltaire, poucas pessoas se preocupam em ter uma 
noção do que seja o homem. A única ideia que os camponeses de uma parte da Europa têm da nossa espécie 
é a de um animal de dois pés, de pele trigueira, articulando algumas palavras, cultivando a terra, pagando, sem 
saber por que, tributos a um outro animal a que chama rei, vendendo suas colheitas tão caro quanto puder, 
reunindo-se com outros em certos dias do ano para entoar preces numa língua incompreensível. Um rei sempre 
encara toda a espécie humana como seres feitos para obedecer-lhe e aos seus semelhantes (VOLTAIRE, 1978, 
p. 61). 
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História natural do delito 
 
O delito se define por ele mesmo, sempre a partir de uma teoria, e a melhor teoria é aquela que se aproxima 
da realidade histórico-social do objeto questionado. Teoria e prática se implicam de uma tal forma no campo 
jurídico-penal que até não mais se concebe a menor tentativa de enfoque parcelado, à guisa de análise. É o 
todo que carece de ser analisado, para que não se perca de vista aquele momento crítico de intercomunicação 
recíproca de fatores e elementos, em perpétua dinamicidade unitária e autotransformadora. Os fatos sociais 
com sua enorme carga valorativa, participam do delito como o sol participa do movimento dos planetas. A 
propósito, elimine-se o sol da vida dos planetas e se verá que não serão apenas estes que sentirão os efeitos 
do repentino cataclisma gravitacional das esferas celestes inseridas na Via Láctea. 
 
O delito não existe sem o fato social que lhe regula ciberneticamente o rumo a ser alcançado, por via de 
alterações de sentido geradoras de novas formas e matizes. Deve ser definido por seu conteúdo, nos limites 
de sua própria efemeridade factual e contraditória, ao invés de ser aprisionado pelo método esquizofrênico de 
certas filosofias ontológicas ou essencialistas. 
 
O delito e suas circunstâncias, historicamente condicionadas, não se amoldam a figurinos estanques 
desenhados por uma natureza intrínseca, como se nascessem de um mesmo e único ovo, idêntico a si próprio. 
Os milhões de anos de vida sobre a terra atestam exatamente o contrário. Não se há de construir o presente 
com dispensa dos materiais que lhe servem de sustentáculo. 
 
Sem a empiricidade dos fatos, potenciais ou consumados, não vale nenhuma teoria, se procura uma verdade 
ontológica. Fora dos fatos qualquer teoria tem valor, pois se alimenta de si mesma, de seu próprio enunciado 
unilateral. É dolo o que for como tal predeterminado. É culpa o que se encaixa no conceito inventado de culpa. 
 
Qualquer estudo sobre delitos ou transgressões sociais não pode prescindir do homem. Por sua natureza, o 
delito induz a uma regulação da coletividade, e, por conseguinte, é uma ação, um fenômeno social. Se o delito 
faz parte da natureza social do homem, então podemos aceitar o que disse Mariano Funes em "Actualidad de 
la Venganza" (Buenos Aires, 1943:41): 
"(...). El delito es un fenómeno de normalidad social, em cuanto producto de la humana convivencia; y de 
anormalidad de la conducta, en cuanto la conducta criminal es inferior em su expresión numérica y en su 
frecuencia a los otros actos externos de las conductas normales" 
 
O crime, por incrível que pareça, não é necessariamente nocivo para o sistema social, o que faz Durkheim 
apontar a funcionalidade do crime. O referido filósofo promoveu a despatologização do crime e assinalou o 
funcionalismo do crime e da pena. (...) 
 
O crime é indispensável à evolução normal da moral e do direito. É fator de saúde pública. É fundamental o 
legado de Durkheim para se entender o crime, o criminoso e o castigo nas sociedades contemporâneas. Sua 
teoria sistêmica veio contrariar o determinismo positivo lombrosiano dominante à sua época. E, profetiza: “Não 
há sociedade sem crime". 
 
Delito é a representação dos conflitos sociais mais agudos, por agredir sentimentos como a moral e ética social. 
 
Nada é bom indefinidamente e sem medida. Para a própria evolução da autoridade é imprescindível que não 
seja excessiva, seja, portanto, contestada. Muitas vezes, com efeito, o crime não é senão uma antecipação da 
moral por vir um encaminhamento ao direito que será".  
 
Se o delito, as transgressões e os crimes são fenômenos sociais, então são históricos. Portanto, obedecem as 
estruturas dialéticas da sociedade em que eles se dão. Pode-se argumentar que alguns crimes não são 
históricos, como o assassinato e o roubo; ocorrem em todas as sociedades, independentes do sistema sócio-
produtivo. Mesmo assim, nem todos os assassinatos e roubos são considerados como transgressões; o 
colonialismo é um exemplo – hoje atende sob a alcunha de "globalização". O conceito de crime não é imutável, 
absoluto, sendo mesmo relativo e por isso é que tem sido discutido e não inaceitáveis as definições absolutas 
de crime.  
 
Sociologicamente, crime é a infração de um costume ou de uma lei, contra a qual reage a sociedade, aplicando 
uma pena ao infrator" e "antropologicamente, crime é qualquer afronta a uma crença dominante como, por 
exemplo, crime com o desrespeito ao totem" ou crença religiosa ou política. 
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Premissa do Crime 
 
Ora, a premissa do crime é o fato social. Não é a tipicidade, nem a injuricidade, nem a culpabilidade. O crime 
já existia, na face da terra, antes que essas expressões fossem inventadas. Povos cultos e civilizados, mesmo 
nos dias de hoje, conseguem fabricar seus delitos sem que seus mais eminentes dogmatas sequer conheçam 
o significado nuclear dessas mágicas palavras do moderno direito penal. Nem mesmo nós, no Brasil, eméritos 
copistas, nos últimos decênios, das elucubrações fantasiosas de divertidos penalistas alemães (com qual deles 
estaremos, nos próximos anos?), chegamos a nos entender no assunto, o que não é de causar espanto. As 
palavras, afinal, significam o que se espera que elas signifiquem, seja para quem fala, seja para quem escuta. 
 
Ninguém escapa à tentação (para evitar-se o termo incompetência) de acrescentar seu condimento preferido, 
na retransmissão da receita. Um condimento que se pretende coincidente com a norma legislada ou com os 
princípios avançados de justiça e equidade. 
 
A premissa do crime é o fato social porque é este que sintetiza a tipicidade, a antijuridicidade e a culpabilidade, 
sem que a recíproca se mostre verdadeira. É o fato social que controla e catalisa a punibilidade, marca 
registrada do crime ou delito. Fato social, ou seja: atitude, comportamento ou realidade intrinsecamente cativos 
ou persuasivos na vida de relação dos indivíduos. 
 
Como fenômeno jurídico (ou antijurídico, pouco importa), depende o crime, para subsistir, da resistência que 
lhe opõe a ordem social estabelecida. Matar índios é crime entre os índios, mormente se pertencem à mesma 
tribo. 
 
Matar índios é serviço à comunidade no período de implantação e expansão de colônias europeias no Novo 
Mundo. Haveria sequestro, entre nós, na confinação forçada de dissidente político em hospital psiquiátrico? 
 
Verdades tão banais se relegam, todavia, a segundo plano nos compêndios de direito penal, ou se reputam 
reservadas à pesquisa histórico-sociológica. Descobre-se que ao penalista cabe penetrar na estrutura ou 
essência jurídica do crime, auxiliado, ou não, pelo legislador.  
 
É assim que figuras como o estado de necessidade, legítima defesa, exercício de direito e cumprimento do 
dever ganham ares de autonomia ontológica perante os fatos do homem, os mesmos fatos que lhes fornecem, 
nada obstante, a mais concreta e tangível juridicidade ocasional. No arranha-céu dos dogmatas até o vazio 
das paredes se transforma em estrutura.  
E como ele é invisível, resiste com altivez camaleonesca às mais disparatadas transformações da sociedade 
e do indivíduo, desde tempos imemoriais. 
 
O Direito Penal trabalha com três conceitos de delito: material, formal e analítico. 
 
O conceito material está vinculado ao ato que possui danosidade social ou que provoque lesão a um bem 
jurídico.  
 
O conceito formal está ligado ao fato de existir uma lei penal que descreva determinado ato como infração 
criminal 
 
Já o conceito analítico expõe os elementos estruturais e aspectos essenciais do conceito de crime.  
 
Perguntando a um penalista sobre o conceito analítico de delito, ele irá responder (pelo menos a grande 
maioria) que o crime é um ato típico, ilícito e culpável. Outros responderão que o crime é um fato típico e ilícito. 
E agora, também, retornando ao conceito de que o crime é um fato típico, ilícito, culpável e punível, haverá 
respostas apontando esses quatros elementos essenciais. 
 
Esses conceitos são fundamentais para que a hermenêutica possa ser utilizada. Assim, é possível ao intérprete 
da norma aplicar a norma abstrata ao caso concreto com a segurança que tais situações exigem. 
 
Na verdade, os conceitos formal e material não traduzem com precisão que seja crime. Se há uma lei penal 
editada pelo Estado, proibindo determinada conduta, e o agente a viola, se ausente qualquer cláusula de 
exclusão da ilicitude ou dirimente da culpabilidade, haverá crime. Já o conceito material sobreleva a importância 
do princípio da intervenção mínima quando aduz que somente haverá crime quando a conduta do agente 
atenta contra os bens mais importantes. Contudo, mesmo sendo importante e necessário o bem para a 
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manutenção e subsistência da sociedade, se não houver uma lei penal protegendo-o, por mais relevante que 
seja, não haverá crime se o agente vier a atacá-lo, em face do princípio da legalidade. 
 
Mas esses conceitos são rasos. Eles não traduzem a profundidade do fenômeno criminal. Isso fica visível na 
diferença que existe na aplicação da lei penal pela Justiça Criminal togada e pelo Tribunal do Júri. O crime é 
muitas vezes visto de forma distanciada, sem emoção, comparando-se com jurisprudências e mais 
jurisprudências; no Tribunal do Júri é tudo insólito, a emoção nos julgamentos está presente, os jurados em 
seu íntimo se colocam no banco dos réus e se perguntam se teriam feito a mesma coisa. Antes de acusação 
e defesa discursarem sobre legítima defesa e inexigibilidade de conduta diversa, o jurado já fez, pelo menos 
por algumas vezes, a operação mental de ter se colocado no lugar do réu, com as condições pessoais do 
mesmo e na hora dos fatos. Antes da descrição abstrata do crime (utilizado pelo Direito Penal), o jurado quer 
perscrutar os fatores que levaram à ocorrência daquele homicídio. O Tribunal do Júri é pura Criminologia!. Ali 
estão presentes delito, delinquente, vítima e o controle social. 
 
A Criminologia moderna não mais se assenta no dogma de que convivemos em uma sociedade consensual. 
Pelo contrário, vivemos em uma sociedade conflitiva. Não basta afirmar que crime é o conceito legal. Isso não 
explica tudo e não ajuda em quase nada na percepção da origem do crime. O crime é muito complexo, ele 
pode ter origens das mais diversas como o excessivo desnível social de uma localidade, defeitos hormonais 
no corpo de uma pessoa, problemas de ordem psíquica como traumas, fobias e transtornos de toda ordem 
emocional etc.  
 
A Criminologia moderna busca se antecipar aos fatos que precedem o conceito jurídico-penal de delito. O 
Direito Penal só age após a execução (ex.: tentativa) ou na consumação do crime. A Criminologia quer mais. 
Ela quer entender a dinâmica do crime e intervir nesse processo com o intuito de dissuadir o agente de praticar 
o crime, o que pode ocorrer das mais variadas formas. Mas para que isso seja feito, a Criminologia teve que 
desenvolver outros conceitos para o delito. Conceitos estes mais próximos e íntimos da realidade que o 
fenômeno criminal apresenta.  
 
Diversos conceitos foram surgindo no desenvolvimento da Criminologia. Já foram tratados aqui os três 
conceitos utilizados pelo Direito Penal, os quais são obrigatórios pontos de partida da Criminologia, mas não 
esgotam o problema.  
 
Molina  (MOLlNA, Gomes, 2002, p. 66)  leciona que Garofalo chegou a criar a figura do delito natural, ou seja, para 
ele, delito seria: "uma lesão daquela parte do sentido moral, que consiste nos sentimentos altruístas 
fundamentais (piedade e probidade) segundo o padrão médio em que se encontram as raças humanas 
superiores, cuja medida é necessária para a adaptação do indivíduo à sociedade", outros autores, no entanto, 
realçam a nocividade social da conduta ou a periculosidade do seu autor. 
 
A sociologia criminal já utiliza outro parâmetro, bastante em voga na atualidade: o de conduta desviada ou 
desvio. Esse critério utiliza como paradigma as expectativas da sociedade. As condutas desviadas são aquelas 
que infringem o padrão de comportamento esperado pela população num determinado momento. É um 
conceito que não se confunde com o de crime, mas que o abrange.  
 
Anthony Giddens ensina que podemos definir o desvio como o que não está em conformidade com 
determinado conjunto de normas aceitas por um número significativo de pessoas de uma comunidade ou 
sociedade. Como já foi enfatizado, nenhuma sociedade pode ser dividida de um modo linear entre os que se 
desviam das normas e aqueles que estão em conformidade com elas. A maior parte das pessoas transgride, 
em certas ocasiões, regras de comportamento geralmente aceitas. Quase toda a gente, por exemplo, já 
cometeu em determinada altura atos menores de furto, como levar alguma coisa de uma loja sem pagar ou 
apropriar-se de pequenos objetos do emprego - como papel de correspondência - e dar-lhes uso privado. A 
dada altura de nossas vidas, podemos ter excedido o limite de velocidade, feito chamadas telefônicas de 
brincadeira (trote), ou fumado marijuana  (maconha). 
 
Desvio e crime não são sinônimos, embora muitas vezes se sobreponham. O âmbito do conceito de desvio é 
mais vasto do que o conceito de crime, que se refere apenas à conduta inconformista que viola uma lei. Muitas 
formas de comportamento desviante não são sancionadas pela lei. Sendo assim, os estudos sobre desvio 
podem examinar fenômenos tão diversos como os naturalistas (nudistas), a cultura "rave" ou os viajantes "new 
age". O conceito de desvio pode aplicar-se tanto ao comportamento do indivíduo, como às atividades dos 
grupos.  
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O conceito de desvio tem íntima relação com a política de controle da criminalidade conhecida como tolerância 
zero. O controle da criminalidade naquele modelo começa na repressão de condutas desviadas.  
 
O delinquente  
 
O delito foi o objeto principal de estudo da Escola Clássica criminal. Foi com o surgimento da Escola Positiva 
que houve um giro de estudo, abandonando-se a centralização na figura do crime e passando o núcleo das 
pesquisas para a pessoa do delinquente.  
 
A Escola Positiva surgiu no contexto de um acelerado desenvolvimento das ciências sociais (Antropologia, 
Psiquiatria, Psicologia, Sociologia, Estatística etc.). Esse fato determinou de forma significativa uma nova 
orientação nos estudos criminológicos. Ao abstrato individualismo da Escola Clássica, a Escola Positiva opôs 
a necessidade de defender mais enfaticamente o corpo social contra a ação do delinquente, priorizando os 
interesses sociais em relação aos indivíduos. 
 
Na atualidade, os modelos biológicos de explicação da criminalidade perderam quase que totalmente a sua 
força.  
 
Todavia, não foram totalmente eliminados, dentro de suas limitações também podem contribuir para a 
compreensão do fenômeno criminal.  
 
Na moderna Criminologia, o estudo do homem delinquente passou a um segundo plano, como consequência 
do giro sociológico experimentado por ela e da necessária superação dos enfoques individualistas em atenção 
aos objetivos político-criminais. O centro de interesse das investigações - ainda que não tenha abandonado a 
pessoa do infrator - deslocou-se prioritariamente para a conduta delitiva, para a vítima e para o controle social. 
Em todo caso, o delinquente é examinado, "em suas interdependências sociais" como unidade biopsicossocial 
e não de uma perspectiva biopsicopatológica como sucedera com tantas obras clássicas orientadas pelo 
espírito individualista e correcionalista da Criminologia tradicional.  
 
No entanto, também não há dúvida de que a Psicologia Criminal, com toda sua técnica de investigação, possa 
contribuir sensivelmente para a Criminologia com seus estudos, individuais ou coletivos, do delinquente.  
 
A Psicologia Criminal destina-se a estudar a personalidade do criminoso. A personalidade refere-se, 
usualmente, aos processos estáveis e relativamente coesos de comportamento, pensamento, reação e 
experiência, que são característicos de uma determinada pessoa. Por intermédio dessas características 
poderemos compreender e até prever grande parte do comportamento do indivíduo. O estudo da personalidade 
das pessoas em conflito com a lei (e aqui podemos incluir as crianças e adolescentes) pode contribuir 
efetivamente para se entender o fenômeno criminal.  
 
Uma das maiores contribuições criminológicas que a Psicologia pode dar nesse sentido é ajudar na criação de 
programas que auxiliem a redução da reincidência criminal, campo que ainda não foi explorado totalmente.  
 
As escolas penais 
 
Todas as legislações sustentam o poder e autoridade do Estado para orientar, controlar e punir os seres 
humanos, com a finalidade de regular a vida social harmoniosamente. Por conseguinte, a historicidade da 
sociedade humana tem sua imagem nas regulamentações jurídicas. Desta forma tendem a se adequar aos 
projetos político-sociais de cada sociedade, nação ou Estado. 
 
Longe da uniformidade, o pensamento jurídico-penal orienta-se por filosofias jurídicas chamadas de Escolas 
Penais. Mesmo a aceitação da denominação de Escola Penal não é hegemônica. "Não obstante, a 
denominação se impôs e foi incorporada ao estudo do direito criminal" (Heitor Júnior; Op. cit. :37). 
 
Assim, Mestieri conceitua Escola Penal como: "(...) o elenco de soluções típicas do problema penal 
abrangendo-o em todos os seus aspectos principais, quais sejam: o delinquente, a responsabilidade penal, 
o crime e a pena" (apud; Heitor Júnior; op. cit. :37).  
 
Dos movimentos que se propuseram encaminhar soluções características aos problemas penais tentando 
explicar o crime, a pena, o homem delinquente, sua responsabilidade, temos as Escolas: Clássica, Positiva, 
Intermediária (Eclética) e Nova Defesa Social. Renato Marcão (2002), nos dá um bom resumo das principais 
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Escolas:  
 
Escola Clássica: Também chamada idealista, filosófico-jurídica, crítico-forense etc., que é livre-arbitrista, 
invidualista e liberal, considerando o crime fenômeno jurídico e a pena, meio retributivo. Os clássicos são 
contratualistas e racionalistas; foram, via de regra, jusnaturalistas, aceitando, o predomínio de normas 
absolutas e eternas sobre as leis positivas. 
Para a Escola Clássica, a pena é um mal imposto ao indivíduo que merece um castigo em vista de uma falta 
considerada crime, que voluntária ou conscientemente, cometeu.  
 
Escola Positiva: É determinista e defensivista, encarando o crime como fenômeno social e a pena como 
meio de defesa da sociedade e de recuperação do indivíduo. Chama-se positiva, não porque aceite o sistema 
filosófico mais ou menos "comteano", porém, pelo método.  
Para a Escola Positiva, o crime é um fenômeno natural e social, e a pena meio de defesa social. Enquanto os 
clássicos aceitam a responsabilidade moral, para os positivistas todo homem é responsável, porque vive e 
enquanto vive em sociedade (responsabilidade legal ou social). 
 
Escola Intermediária: Em meio aos extremos bem definidos das Escolas Clássica e Positiva, surgiram ao 
longo dos tempos posições conciliatórias. Embora acolhendo o princípio da responsabilidade moral, não 
aceitam que a responsabilidade moral fundamente-se no livre arbítrio, substituindo-o pelo "determinismo 
psicológico". Desta forma, a sociedade não tem o direito de punir, mas somente o de defender-se nos limites 
do justo. 
 
Escola da Nova Defesa Social: Depois da II Guerra Mundial, reagindo ao sistema unicamente retributivo, 
surge a Escola do Neodefensivismo Social. Segundo seus postulados não visa punir a culpa do agente 
criminoso, apenas proteger a sociedade das ações delituosas. Essa concepção rechaça a ideia de um direito 
penal repressivo, que deve ser substituído por sistemas preventivos e por intervenções educativas e 
reeducativas, postulando não uma pena para cada delito, mas uma medida para cada pessoa. 
 
Damásio E. de Jesus ensina que na Defesa Social, a pena tem três finalidades:  
1) "Não é exclusivamente de natureza retributiva, visando também a tutelar os membros da sociedade";  
2) "É imposta para a ressocialização do criminoso"; 
3) "A máquina judiciária criminal deve ter em mira o homem, no sentido de que a execução da pena tenha um 
conteúdo humano". 
 
Finalidade das penas 
A partir da publicidade do Direito Penal, no qual o Estado detém o monopólio da aplicação das sanções, e 
também, da não uniformidade do pensamento jurídico penal, a aplicação das medidas disciplinadoras adquire 
o caráter filosófico-utilitário da Escola Penal que tanto o legislador quanto o sentenciador estão concertados. 
Entretanto, dificilmente o legislador e o sentenciador estão em harmonia entre si no tocante à finalidade da 
pena. Tentarei mostrar mais adiante esta terrível contradição no Estatuto da Criança e do Adolescente, e como 
o Serviço Social vira "marisco" nesta "briga do rochedo com o mar". 
 
No momento vamos ver os "instrumentais" jurídico-filosóficos do direito de punir. Assim, temos as teorias 
Retributiva, Relativa e as Mistas ou Sincréticas.  
 
A Teoria Retributiva: Parte do princípio autoritário de que a pena é sempre merecida pelo infrator. A 
sanção penal é essencialmente retributiva porque opera causando um mal ao transgressor. Destina-se à 
reposição do status quo ante através da reposição, indenização ou da restituição. 
 
Na lição de Cezar Roberto Bitencourt, "A pena tem como fim fazer Justiça, nada mais. A culpa do autor deve 
ser compensada com a imposição de um mal, que é a pena, e o fundamento da sanção estatal está no 
questionável livre arbítrio, entendido como a capacidade de decisão do homem para distinguir entre o justo e 
o injusto". 
 
Destarte, na teoria retributiva a "pena encontra seu fundamento somente em sua referência ao delito; segundo 
sua gravidade determina-se sua quantia como que se satisfazem as exigências do ordenamento jurídico e a 
Justiça. Assim como a boa ação merece reconhecimento, a má ação requer reprovação e compensação". 
 
As Teorias Relativas: Baseiam a pena por seus efeitos preventivos. Distinguem dois tipos de prevenção: 
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a geral, e a especial.  
 
A geral é a intimidação, ameaça com sanções os prováveis infratores. Dispõe-se a intimidar todos os membros 
da comunidade jurídica pela ameaça da pena.  
 
A especial atua diretamente sobre o autor da violação penal, para que não volte a delinquir, tentando corrigir 
os que são possíveis de ressocialização e isolar os irrecuperáveis. Dirige-se exclusivamente ao delinquente, 
para que este não volte a delinquir.  
 
As Teorias Mistas ou Sincréticas: Mesclam as retributivas e as relativas, afirmando de que a pena é 
retribuição, sem olvidar dos fins preventivos (buscam reunir em um conceito único os fins da pena). A doutrina 
unificadora defende que a retribuição e a prevenção, geral e especial, são distintos aspectos de um mesmo 
fenômeno, que é a pena. 
Em resumo, as teorias mistas ou sincréticas acolhem a retribuição e o princípio da culpabilidade como critérios 
limitadores da intervenção da pena. 
 

 
 

Fatores condicionantes e desencadeantes da 
criminalidade  

Modelos teóricos de natureza biológica, psicológica e sociológica 
 

Teorias sociológicas da criminalidade. 
 
Teorias criminológicas, em geral, têm como objeto quatro elementos: a lei, o criminoso, o alvo e o lugar. A 
forma como são classificadas diz respeito aos diversos níveis de explicação, que variam do individual ao 
contextual. As teorias criminológicas que adotam o nível individual de análise partem do pressuposto de que o 
crime - a explicação de suas causas e o controle de sua ocorrência na sociedade - se deve aos fatores internos 
aos indivíduos que os motivam, ou melhor, os impulsionam a cometerem um ato criminoso. Variáveis como 
idade, raça, posição social e educação seriam algumas das medidas consideradas fundamentais para explicar 
a atitude criminosa de um indivíduo. 
 
A maioria das teorias criminológicas mais importantes são explicações relativamente precisas que aspiram a 
propor dedutivamente hipóteses claras e consistentes entre si e que possam ser submetidas a propósitos de 
refutação e superá-los com êxito.  
 
Com o surgimento das teorias sociológicas da criminalidade, houve uma bifurcação muito poderosa dessas 
pesquisas em dois grupos principais. Essa divisão leva em consideração, principalmente, a forma como os 
sociólogos encaram a composição da sociedade: consensual ou conflitual. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Teorias macrossociológicas  
 
Para a perspectiva das teorias consensuais, a finalidade da sociedade é atingida quando há um perfeito 
funcionamento de suas instituições, de forma que os indivíduos compartilhem os objetivos comuns a todos os 
cidadãos, aceitando as regras vigentes e compartilhando as regras sociais dominantes. Para a teoria do 
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conflito, no entanto, a coesão e a ordem na sociedade são fundadas na força e na coerção, na dominação por 
alguns e sujeição de outros; ignora-se a existência de acordos em torno de valores de que depende o próprio 
estabelecimento da força. 
 
Dentro desses dois grupos vamos encontrar, principalmente, as seguintes teorias: escola de Chicago, teoria 
da associação diferencial, teoria da anomia, teoria da subcultura delinquente, labelling aproach (interacionismo 
simbólico) e teoria critica.  
 
São consideradas de consenso: escola de Chicago, associação diferencial, anomia e subcultura delinquente.  
 
São conflitivas  labelling e a teoria critica.  
 
Escola de Chicago  
 
É considerada uma teoria de consenso.  
 
Pode-se dizer que a criminologia americana, como tal, se iniciou nas décadas de 20 e 30, à sombra da 
Universidade de Chicago, com a teoria ecológica e os múltiplos trabalhos empíricos que inspirou. Na linha da 
obra pioneira de Robert Park e Ernest Burguess (de ambos os autores, Introduction to the Science of Sociology, 
1921, e The City - 1925) em sede de sociologia, a escola criminológica de Chicago encarou o crime como 
fenômeno ligado a uma área natural. Historicamente coincidente com o período das grandes migrações e da 
formação das grandes metrópoles, teve a escola de Chicago que se afrontar com o problema característico do 
ghetto. As sucessivas ondas de imigrantes arrumavam-se segundo critérios rigidamente étnicos, dando origem 
a comunidades tendencialmente estanques. Parecia, assim, natural que se optasse por um modelo ecológico 
- ou seja, de equilíbrio entre a comunidade humana e o ambiente natural - para o enquadramento dos 
fenômenos sociais.  
 
Caracterizou-se pelo seu empirismo e sua finalidade pragmática, isto é, pelo emprego da observação direta 
em todas as investigações (da observação dos fatos são induzidas as oportunas teses) e pela finalidade 
pragmática a que se orientavam: um diagnóstico confiável sobre os urgentes problemas sociais da realidade 
norte-americana de seu tempo. Seus representantes iniciais não eram sociólogos nem juristas, senão 
jornalistas, predominando em todo o caso, como setor de procedência, o amplo espectro das ciências do 
espírito. 
 
A escola de Chicago pode ter seu trabalho melhor compreendido dividindo-o em duas fases: a Primeira Escola 
vai de 1915 a 1940, enquanto a segunda escola vai de 1945 a 1960. O trabalho dessa escola explorou a 
relação entre a organização do espaço urbano e a criminalidade.  
 
A escola de Chicago se tornou bastante importante para o estudo da criminalidade urbana. As teorias 
estabelecidas por seus sociólogos durante aquele período influenciaram valiosos estudos urbanos sobre o 
crime, que foram posteriormente conduzidos nos Estados Unidos e na Inglaterra. Sua atuação foi marcada 
pelo pragmatismo, e, dentre outras inovações que preconizou, destacam-se o método da observação 
participante e o conceito de ecologia humana. 
 
A sociologia não estava interessada em fatos, mas em como as pessoas reagiam a eles. Nesse compasso, a 
experiência prática era considerada fundamental, visto que a melhor estratégia de pesquisa era aquela em que 
o pesquisador participava diretamente do objeto de seu estudo. Este método inovador e cuja introdução na 
pesquisa se deve a Escola de Chicago é o da observação participante. Nesse método, o observador toma 
parte no fenômeno social que estuda, o que lhe permite examiná-lo da maneira como realmente ocorre. Assim, 
o conhecimento tem por base não a experiência alheia, mas a própria experiência do pesquisador.  
 
A primeira das teorias que eclodem com surgimento da escola de Chicago e a teoria ecológica. Para os 
defensores dessa teoria, a cidade produz delinquência. Existiriam para esses autores até áreas bastante 
definidas, onde a criminalidade se concentra e outras em que seria bastante reduzida.  
 
A teoria ecológica explica esse efeito criminógeno da grande cidade, valendo-se dos conceitos de 
desorganização e contagia inerentes aos modernos núcleos urbanos e, sobretudo, invocando o debilitamento 
do controle social desses núcleos. A deterioração dos grupos primários (família etc.), a modificação qualitativa 
das relações interpessoais que se tornam superficiais, a alta mobilidade e a consequente perda de raízes no 
lugar de residência, a crise dos valores tradicionais e familiares, a superpopulação, a tentadora proximidade 
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às áreas comerciais e industriais onde se acumula riqueza e o citado enfraquecimento do controle social criam 
um meio desorganizado e criminógeno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teoria das zonas concêntricas  
 
Para a teoria das zonas concêntricas as cidades não crescem em seus limites, mas tendem a se expandir a 
partir do seu centro e de formas concêntricas denominadas zonas.  
 
A Zona II é a área imediatamente em torno da Zona I e representa a transição do distrito comercial para as 
residências. Normalmente ocupada pelas pessoas mais pobres é a chamada zona em transição ou, ainda, 
zona de transição. A Zona III contém residências de trabalhadores que conseguiram escapar das péssimas 
condições de vida da Zona II, sendo composta geralmente pela segunda geração de imigrantes. A Zona IV 
chamada de suburbia, é formada por bairros residenciais e é caracterizada por casas e apartamentos de luxo. 
É onde residem as classes média e alta. A Zona V denominada exurbia, fica além dos limites da cidade e 
contém áreas suburbanas e cidades-satélites. É habitada por pessoas que trabalham no centro e despendem 
um tempo razoável no trajeto entre casa e trabalho. Esta área não é caracterizada por residências proletárias. 
Ao contrário, normalmente é composta de casas de classe média-alta e alta. O conceito de subúrbio das 
cidades norte-americanas é diverso do das cidades da América Latina. Enquanto nas cidades latino-
americanas o subúrbio é usualmente caracterizado por ser uma área pobre, nos EUA, é onde residem pessoas 
de alto padrão socioeconômico. 
 
Pesquisadores consideravam a Zona II como de particular interesse, eis que era a área que as estatísticas 
indicavam com maior incidência de crime. Eles observaram que a expansão do bairro central acarretava no 
deslocamento dos residentes da Zona II.  Foi dessa época que surgiram os estudos de um dos subprodutos 
da Zona II e que também é um dos temas centrais da Criminologia hoje: as gangues. As gangues e a 
delinquência juvenil são problemas graves e que desafiam a intervenção que a sociedade (e a própria 
Criminologia) prevê para esses casos.  
 
Podemos considerar que o esquema de divisão da cidade em cinco zonas características é mero artifício 
didático, posto que nenhum processo pode ser apontado estatisticamente. Cada uma dessas zonas encontra-
se em expansão, o que resulta na expansão da cidade como um todo. Nesse processo, porém, uma área 
forçosamente invade a outra para fazer sua expansão. Assim, a zona comercial para crescer tem de invadir a 
zona adjacente, impingindo-Ihe sempre um caráter transitório, posto que sempre comportando elementos da 
Zona I (comércio e indústria) e da Zona II (residências). Esse aspecto da expansão urbana pode ser 
denominado de sucessão, importante princípio ecológico.   
 
Em resumo: com a escola de Chicago, a Criminologia abandonou o paradigma até então dominante do 
positivismo criminológico, do delinquente nato de Lombroso, e girou para as influências que o ambiente, e no 
presente caso, que as cidades podem ter no fenômeno criminal. Ganhou-se qualidade metodológica. Com os 
estudos da escola de Chicago criou-se também o ambiente cultural para as teorias que se sucederam e que 
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são a feição da moderna Criminologia.  
 
Foi a sociologia americana, em especial, com a escola de Chicago, que passou a utilizar os social surveys 
(inquéritos sociais) na investigação da criminalidade. É um importante instrumento para o conhecimento do 
índice real da criminalidade de uma cidade ou bairro.  
 
Teoria da associação diferencial  
 
É considerada uma teoria de consenso.  
 
Foi iniciada por Edwin Sutherland, um dos sociólogos que mais influenciou a Criminologia moderna, tendo se 
inspirado, em parte, nas ideias de Gabriel Tarde. Sutherland, que nasceu em 1883 e viveu até 1950, teve seu 
primeiro contato com a Criminologia no início do século XX, com a escola de Chicago, sendo por ela 
influenciado.  
 
No final dos anos 30, Sutherland cunha a expressão whitecollar crimes, que passa a identificar os autores de 
crimes diferenciados, que apresentavam pontos acentuados de dessemelhança com os criminosos chamados 
comuns. Dez anos mais tarde, em 1949, revê parcialmente sua teoria, chegando a uma formulação mais 
próxima da que conhecemos hoje.  
Segundo Edwin Sutherland, a associação diferencial é o processo de aprender alguns tipos de comportamento 
desviante, que requer conhecimento especializado e habilidade, bem como a inclinação de tirar proveito de 
oportunidades para usá-las de maneira desviante. Tudo isso é aprendido e promovido principalmente em 
grupos tais como gangues urbanas ou grupos empresariais que fecham os olhos a fraudes, sonegação fiscal 
ou usa de informações privilegiadas no mercado de capitais.  
 
A teoria da associação diferencial parte da ideia segundo a qual o crime não pode ser definido simplesmente 
como disfunção ou inadaptação das pessoas de classes menos favorecidas, não sendo ele exclusividade 
destas. Em certo sentido, ainda que influenciado pelo pensamento da desorganização social de William 
Thomas, Sutherland supera o conceito acima para falar de uma organização diferencial e da aprendizagem 
dos valores criminais. A vantagem dessa teoria é que, ao contrario do positivismo, que estava centrado no 
perfil biológico do criminoso, tal pensamento traduz uma grande discussão dentro da perspectiva social. O 
homem aprende a conduta desviada e associa-se com referência nela.  
 
Teoria da Associação Diferencial de Sutherland  
 
Segundo Molina e Gomes, a teoria da associação diferencial de Sutherland é resumida com nove proposições. 
 
1) A conduta criminal se aprende, como se aprende também o comportamento virtuoso ou qualquer outra 
atividade: os mecanismos são idênticos em todos os casos.  
 
2) A conduta criminal se aprende em interação com outras pessoas, mediante um processo de comunicação. 
Requer, pois, uma aprendizagem ativa por parte do indivíduo. Não basta viver em um meio criminógeno, nem 
manifestar, é evidente, determinados traços da personalidade ou situações frequentemente associadas ao 
delito. Não obstante, em referido processo participam ativamente, também, os demais.  
 
3) A parte decisiva do citado processo de aprendizagem ocorre no seio das relações mais íntimas do indivíduo 
com seus familiares ou com pessoas do seu meio. A influência criminógena depende do grau de intimidade do 
contato interpessoal.  
 
4) A aprendizagem do comportamento criminal inclui também a das técnicas de cometimento do delito, assim 
como a da orientação específica das correspondentes motivações, impulsos, atitudes e da própria 
racionalização (justificação) da conduta delitiva.  
 
5) A direção específica dos motivos e dos impulsos se aprende com as definições  mais variadas dos preceitos 
legais, favoráveis ou desfavoráveis a eles. A resposta aos mandamentos legais não é uniforme dentro do corpo 
social, razão pela qual o indivíduo acha-se em permanente contato com outras pessoas que têm diversos 
pontos de vista quanto à conveniência de acatá-los. Nas sociedades pluralistas, dito conflito de valorações é 
inerente ao próprio sistema e constitui a base e o fundamento da teoria sutherlaniana da associação diferencial.  
 
6) Uma pessoa se converte em delinquente quando as definições favoráveis à violação da lei superam as 
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desfavoráveis, isto é, quando por seus contatos diferenciais aprendeu mais modelos criminais que modelos 
respeitosos ao Direito.  
 
7) As associações e contatos diferenciais do indivíduo podem ser distintas conforme a frequência, duração, 
prioridade e intensidade dos mesmos. Contatos duradouros e frequentes, é lógico, devem ter maior influência 
pedagógica, mas que outros fugazes ou ocasionais, do mesmo modo que o impacto que exerce qualquer 
modelo nos primeiros anos de vida do homem costuma ser mais significativo que o que tem lugar em etapas 
posteriores; o modelo é tanto mais convincente para o indivíduo quanto maior seja o prestígio que este atribui 
à pessoa ou grupos cujas definições e exemplos aprende. 
 
8) Precisamente porque o crime se aprende, isto é, não se imita, o processo de aprendizagem do 
comportamento criminal mediante contato diferencial do indivíduo com modelos delitivos e não delitivos implica 
a aprendizagem de todos os mecanismos inerentes a qualquer processo deste tipo.  
 
9) Embora a conduta delitiva seja uma expressão de necessidades e de valores gerais, não pode ser explicada 
como concretização deles, já que também a conduta adequada ao Direito corresponde a idênticas 
necessidades e valores.  
 
Teoria da anomia 
 
É considerada uma teoria de consenso. A anomia é um dos temas mais estudados pela moderna Criminologia. 
 
A anomia e uma situação social onde falta coesão e ordem, especialmente no tocante a normas e valores. Se 
as normas são definidas de forma ambígua, por exemplo, ou são implementadas de maneira causal e arbitrária; 
se uma calamidade como a guerra subverte o padrão habitual da vida social e cria uma situação em que se 
torna obscuro quais normas têm aplicação; ou se um sistema é organizado de tal forma que promove o 
isolamento e a autonomia do individuo a ponto das pessoas se identificarem muito mais com seus próprios 
interesses do que com os do grupo ou da comunidade como um todo - o resultado poderá ser a anomia, ou 
falta de normas. 
 
Como exemplo prático disso, podemos tomar a situação de dificuldade de controle da ordem pública que a 
força de paz da ONU enfrenta no Haiti. O colapso do governo anterior gerou uma situação de anomia nos país 
(ex.: saques, estupros e violações de direitos humanos, como torturas e aumento dos homicídios). E uma 
situação de caos, onde os índices de criminalidade encontram terreno propício para forte elevação. Não será 
fácil a tarefa de restabelecer a ordem pública no Haiti. O Iraque é outro exemplo a ser citado.  
 
No âmbito das teorias mais propriamente sociológicas, o princípio do bem e do mal foi posto em dúvida pela 
teoria estrutural-funcionalista da anomia e da criminalidade. Esta teoria, introduzida pelas obras clássicas de 
Emile Durkheim e desenvolvida por Robert Merton, representa a virada em direção sociológica efetuada pela 
Criminologia contemporânea. Constitui a primeira alternativa clássica a concepção dos caracteres diferenciais 
biopsicológicos do delinquente e, por consequência, a variante positivista do princípio do bem e do mal. Nesse 
sentido, a teoria funcionalista da anomia está na origem de uma profunda revisão crítica da Criminologia de 
orientação biológica e caracterológica, na origem de uma direção alternativa que caracteriza todas as teorias 
Criminológicas das quais se tratara mais adiante.  
 
Da abordagem sociológica do suicídio nas obras de Durkheim, podemos destacar uma regra geral: quando se 
criam na sociedade espaços anomicos, ou seja, quando um indivíduo ou um grupo perde as referencias 
normativas que orientavam a sua vida, então enfraquece a solidariedade social, destruindo-se o equilíbrio entre 
as necessidades e os meios para sua satisfação. O indivíduo sente-se livre de vínculos sociais, tendo, muitas 
vezes, um comportamento antissocial ou inclusive autodestrutivo.  
 
Segundo Figueiredo Dias, a teoria da anomia e uma versão criminológica das teorias funcionalistas em 
sociologia, que tiveram em The Social System (1950), de T. Parsons, a sua expressão mais acabada. A teoria 
da anomia foi, pela primeira vez, enunciada por Robert Merton, em 1938, num artigo publicado na American 
Sociological Review, sob o titulo de Social Stroctre and Anomie.  A teoria da anomia radica a explicação do 
crime no defasamento entre a estrutura cultural e a estrutura social. A primeira impõe a todos os cidadãos a 
persecução dos mesmos fins e prescreve para todos os mesmos meios legítimos. A segunda reparte 
desigualmente as possibilidades de acesso a estes meios e induz, por isso, o recurso a meios ilegítimos. 
Noutros termos, o crime é, segundo Merton, uma das formas individuais de adaptação no quadro de uma 
sociedade agônica em torno de meios escassos. Na mesma linha se mantém, entre outras, a obra de A. 
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Cloward e L. Ohlin, Deliquency and Opportunity A Theory of Deliquent Gangs (1960), com a particularidade de 
encarar o crime como solução coletiva e sub-cultural. 
Robert King Merton foi quem deu melhor desenvolvimento ao conceito de anomia. E, embora tenha sido 
enunciada pela primeira vez em 1938, você poderá constatar a seguir que a mesma pode auxiliar também a 
compreensão do fenômeno criminal na atualidade.  
 
Merton afirma que em todo contexto sociocultural desenvolvem-se metas culturais. Estas expressam os valores 
que orientam a vida dos indivíduos em sociedade. Coloca-se então uma questão: como uma pessoa pode 
atingir essas metas? Merton diz que, para tal efeito, cada sociedade estabelece meios. Trata-se de recursos 
institucionalizados ou legítimos que são socialmente prescritos. Existem também outros meios que permitem 
atingir estas mesmas metas, mas que são rejeitados pelo grupo social. A utilização destes últimos é 
considerada como violação das regras sociais em vigor. 
 
O insucesso em atingir as metas culturais devido à insuficiência dos meios institucionalizados pode produzir o 
que Merton chama de anomia: manifestação de um comportamento no qual as regras do jogo social são 
abandonadas ou contornadas. O indivíduo não respeita as regras do comportamento que indicam os meios de 
ação socialmente aceitos. Surge então o desvio, ou seja, o comportamento desviante. 
 
Não sabemos exatamente quais fatores levam algumas pessoas a cometerem infrações criminais ou não. Mas, 
em entrevistas individuais, algumas vezes encontramos casos de pessoas que simplesmente praticam o delito 
porque entenderam que é o caminho mais rápido para alcançarem a riqueza e/ou o prestígio. E aqui posso 
citar um caso relativamente comum no leste de Minas Gerais, de jovens que passam a trabalhar na ilicitude do 
envio de pessoas para trabalhar ilegalmente em outros países, algumas vezes falsificando passaportes, 
comprando vistos de entrada de passaportes originais, emprestando dinheiro à juros extorsivos para as famílias 
iniciarem a viagem ao país de destino, extorsões etc. Esses jovens preferiram abandonar a tentativa de 
progredir socialmente pelos meios institucionalizados (ex.: trabalho) e optaram por chegar ao sucesso e 
prestígio com condutas criminais. Para eles, o risco de serem processados e condenados vale a pena. Em 
tempo relativamente curto, passam a comprar carros importados, frequentar colunas sociais, organizar festas 
de arromba etc. Não são também incomuns os casos de pessoas que se envolvem em quadrilhas de extorsão 
mediante sequestro e trafico de drogas com o mesmo objetivo. Muitas vezes elas não passam por dificuldades 
financeiras, mas escolhem esse caminho - o do comportamento desviante - para atingir a meta cultural da 
riqueza e do sucesso.  
 
Então, basicamente no conceito de anomia de Merton, temos um conflito de dois pontos: metas culturais (ex.: 
riqueza, sucesso, status profissional etc.) versus meios institucionalizados. Merton criou então um esquema 
onde ele explica os meios de adaptação dos indivíduos, que chamou de modos de adaptação, e que são cinco: 
conformidade, inovação, ritualismo, evasão e rebelião. O sinal positivo sinaliza quando o indivíduo aceita o 
meio institucionalizado ou meta cultural. O sinal negativo é quando não os aceita. Vejamos então o esquema 
de Merton:  
 

Modos de Adaptação Metas culturais Meios institucionalizados 
Conformidade + + 

Inovação + - 
Ritualismo - + 

Evasão - - 
Rebelião + - + - 

 
Classificação da Anomia de Robert Merton (modos de adaptação)  
 
Conformidade: também chamado de comportamento modal.  Aqui o indivíduo aceita os meios sociais 
institucionais para alcançar as metas culturais. Ele adere totalmente ao comportamento aceito e esperado pela 
sociedade e não apresenta comportamento desviante. Os demais comportamentos são não modais ou 
desviantes e sinalizam a ocorrência de anomia.  
 
Inovação: na inovação o indivíduo aceita as metas culturais, mas não os meio institucionalizados. Quando o 
indivíduo verifica que não estão acessíveis a ele todos os meios institucionais, ele rompe com o sistema e 
passa ao desvio para atingir as metas culturais.  
 
Ritualismo: neste modelo o indivíduo vê com descaso o atendimento das metas socialmente dominantes. Por 
um motivo ou outro, a pessoa acredita que nunca atingira as metas culturais, e mesmo assim continua 
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