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Julgue os itens a seguir, relativos a modelos teóricos da criminologia. 

103 De acordo com a teoria da anomia, o crime se origina da impossibilidade social do 

indivíduo de atingir suas metas pessoais, o que faz negar a norma imposta e criar suas próprias 

regras, conforme o seu próprio interesse. 

104 Para a teoria da reação social, o delinquente é fruto de uma construção social, e a causa 

dos delitos é a própria lei; segundo essa teoria, o próprio sistema e sua reação às condutas 

desviantes, por meio do exercício de controle social, definem o que se entende por 

criminalidade. 

105 Conforme a teoria ecológica, crime é um fenômeno natural e o criminoso é um 

delinquente nato possuidor de uma série de estigmas comportamentais potencializados pela 

desorganização social. 

 

Comentário: 

A questão 103 está incorreta. 

A Teorias estrutural-funcionalistas ou Teoria da “anomia” de Durkheim e Merton parte do 

pressuposto em que o crime é algo (não necessariamente ligado à conduta da pessoa), existiria 

por conta do sistema social instaurado, diante do avassalador desenvolvimento social 

econômico, impondo pressões aos indivíduos, como o estabelecimento de metas e padrões, 

nos quais se vêem obrigados a assumir. Se existem regras e deve-se atingir o padrão, as 

pessoas violam as regras. O crime também é funcional, necessário para o desenvolvimento da 

sociedade. A conduta “anômica” é o resultado da violação de regras estabelecidas em 

determinada sociedade. Rompimento, quebra, desmoronamento das normas e valores 

vigentes em decorrência do crescimento acelerado e rápido imposto. O indivíduo não cria 

suas próprias regras, ele viola as regras existentes. 

 

A questão 104 está correta. 

A Escola Moderna rompeu com as concepções da Escola Positiva e Clássica, que se voltavam 

para a análise da criminalidade apenas sob o perfil individual, ou seja, focadas apenas no 

delinqüente. Ampliou-se o foco de análise, passando-se a se considerar, também, as razões 



 

sociológicas ou ambientais, para explicar as causas da criminalidade, surgindo, assim, as 

diversas teorias sociológicas, dentre elas as teorias do conflito e as teorias do consenso. 

As teorias do consenso partem da concepção de que não existe um dissenso quanto às regras 

estabelecidas dentro de uma sociedade, apenas existem pessoas que não conseguem ou não 

querem seguir tais regras, sendo este o fundamento para a ocorrência dos crimes, pois as 

pessoas não estariam seguindo as regras apresentadas. Já as teorias do conflito partem do 

pressuposto em que a criminalidade e fruto em si do próprio sistema de regras estabelecidos 

dentro de uma sociedade, sendo que uma minoria dominante, para manter a realidade social 

como se encontra, utiliza da imposição de normas contra uma maioria, que não concorda, 

fazendo surgir desse conflito a postura desviante e a constituição daquilo que seria desviante e 

daqueles que seriam os desviados (teoria do conflito). A mencionada classe dominante, vale-

se da criminalização primária (criação das normas de forma desigual) e da criminalização 

secundária (execução das normas – sistema penal de forma direcionada) para manter a 

realidade social e quem não se adapta a tais normas, são marginalizados e rotulados cada vez 

mais. Nesse sentido, o CRIME NÃO SE IDENTIFICA, MAS SE CONSTITUI dentro da sociedade.  

Dentro da concepção das teorias do conflito, surge a Teoria do labelling approach ou teoria do 

etiquetamento; também conhecida como Teoria da rotulação, Teoria Definitorial 

(INTERACIONISMO SIBÓLICO) ou Teoria da Reação Social, segundo a qual, conforme o 

processo de criminalização primária direcionada, a lei é fonte original do que é delito e, além 

disso, o crime é um subproduto do controle social. 

Nas palavras da professora Lola de niyar de Castro “(...) Esta escola deixou estabelecido, 

finalmente, que a causa do delito é a lei, não quem a viola, por ser a lei que transforma 

condutas lícitas em ilícitas.” 

O indivíduo deixa de ser visto como um ser intrinsecamente bom ou mal, ou provido de 

fatores biopsicológicos que o formatam como delinquente, e passam a ser um fruto de uma 

construção social, proveniente do contato que o agente desviante tem com as instâncias do 

controle social formal, conforme o processo de criminalização secundária explicado, porque as 

instituições enquadram (etiquetaram) sua conduta como crime, de forma seletiva e 

discriminatória. 

 

A questão 105 está incorreta 

A teoria ecológica ou da Escola de Chicago parte do pressuposto em que a criminalidade é 

fruto de uma desorganização social, faz parte das toeiras sociológicas que dão ênfase aos 

fatores sociais como causadores da criminalidade, não se baseia em critérios individuais, ou 

seja, ligados ao criminoso, como causadores da criminalidade. 

Dessa forma o crime não é um fenômeno natural e o criminoso não é um delinquente nato 

possuidor de uma série de estigmas comportamentais Além disso, tais características fazem 

parte da Escola Positiva. 
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