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QUESTÃO 

104  

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. 

 

RAZÕES 

As teorias estrutural funcionalistas surgem no contexto de algumas economias 

vertiginosamente industrializadas e de profundas mudanças sociais, com o natural 

enfraquecimento e crise dos modelos, normas e putas de conduta das referidas sociedades. 

Dentro dessas teorias, surge o conceito de “anomia”, que, segundo o professor Molina, 

“pretende expressar a crise, a perda de efetividade ou o desmoronamento das normas e 

valores vigentes em uma sociedade, precisamente o como conseqüência do rápido e 

acelerado desenvolvimento econômico da mesma e de suas profundas alterações sociais que 

debilitam a consciência coletiva”.1  

Continua o autor, explicando que, para Merton, um dos representantes das teorias estrutural-

funcionalista, anomia seria, antes de tudo, o sintoma ou expressão do vazio que se produz 

quando os meios socioestruturais existentes não servem para satisfazer as expectativas 

culturais de uma sociedade.  

Dessa forma, a tensão existente entre as expectativas culturais e as oportunidades sociais, 

força o indivíduo a optar pela por comportamentos desviados ou irregulares, violadores das 

normas existentes. 

No âmbito da criminologia, é consabido que as teorias se subdividem em teorias do consenso 

e aquelas do conflito. 

                                                           
1 GOMES, Luz Flávio. Criminologia: introdução a seus fundamentos teóricos: introdução às bases 

criminológicas da Lei 9.099/95. 6ª ed. Reform., atual. E ampl. – São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2008. Pag. 309/313. 



 

As teorias do consenso partem do pressuposto em que existe um consenso com relação às 

regras sociais a serem seguidas, o questionamento ou a resistência a tais regras não são 

considerados como a causa ou concausa da criminalidade. A criminalidade surgiria pelo fato de 

que as pessoas não conseguem se adaptar a tais regras, ocasionando, assim, uma violação das 

mesmas.  

Nesse sentido, as teorias do consenso são: A teoria multifatorial; teoria ecológica ou Escola de 

Chicago; teoria estrutural-funcionalista ou da anomia; teoria das subculturas e teorias da 

aprendizagem (associação diferencial, oportunidade diferencial, neutralização) 

Por outro lado, as teorias do conflito partem do pressuposto em que as regras dentro da 

sociedade são impostas por uma classe dominante contra uma classe dominada (formada 

pelas minorias que, em conjunto, reflete a maioria dentro da sociedade), sendo que tais regras 

são culturalmente (mídia) e institucionalmente (Direito Penal) difundidas e aceitas dentro da 

sociedade como o que seria moral e normativamente correto, fazendo com que todas as 

condutas contrárias a tais regras façam parte daquilo que é desviante, ocasionando o 

direcionamento para a identificação dos criminosos (rotulação) para as minorias que possuem 

estilos diferentes. A intenção subliminar e manter a realidade social como se encontra. O 

questionamento ou a resistência a tais regras, que não são aceitas, são considerados como a 

causa ou concausa da criminalidade. Fazem parte, a Criminologia Crítica, Radical, Nova e a 

teoria do labeling approach.  

A questão sob contestação, ao afirmar que “(...)o que faz negar a norma imposta e criar suas 

próprias regras, conforme o seu próprio interesse.”, confere uma conotação no sentido de 

que existiria um conflito com relação às regras estabelecidas dentro da sociedade, primeiro ao 

afirmar que existiria uma imposição das normas e, segundo, ao estabelecer que o indivíduo 

criaria suas próprias regras, colocando a teoria da anomia dentre aquelas que fazem parte das 

teorias do conflito, o que não é verdade, conforme foi explanado. 

Além disso, como foi visto em linhas atrás, o indivíduo não consegue “caminhar” dentro da 

sociedade seguindo as normas estabelecidas, situação que conduz ele a violar as regras 

estabelecidas, mas não criar suas próprias regras. Existe uma violação de regras e, não, a 

adoção de outras. Veja que violar regras, não quer dizer que ele está criando outras regras 

próprias. Se assim fosse, estaríamos falando em adaptação, mas não é o caso, existe, na 

verdade, uma insurgência violadora de regras. 

Dessa forma, com base nos argumentos expostos, entendo que a questão está incorrreta, 

sendo merecedora de reforma, pois no gabarito oficial consta a mesma como verdadeira. 
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