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1
 Eduardo dos Anjos 



Vertentes sociológicas da criminologia 
 

Diferente das escolas anteriores que focavam a explicação do crime através de uma perspectiva 
individual, as vertentes sociológicas pretendem explicá-lo a partir das relações e interações do 
indivíduo com a sociedade.  
 
São teorias que elevam a sociedade ao patamar de fator criminógeno. 
 

ESCOLAS 
Consenso 

 
A sociedade atinge suas finalidades quando suas 

instituições funcionam de maneira correta, o que 

advém de um consenso entre os indivíduos 

daquele corpo social. 

 

Aceitam o sistema que está posto estudando o 

fenômeno criminal a partir dessa aceitação. Sem 

questionar a organização da sociedade, as 

teorias do consenso analisam o crime e buscam 

soluções para evitá-lo. 

Conflito  
 

Tem na coerção seu elemento central, foco na 

relação entre dominantes e dominados e conflitos 

decorrentes dessa relação. 

 

Questionam as bases da sociedade em que 

vivemos, propondo mudanças estruturais como 

forma de combate à criminalidade. 

MACETE 
CASA em consenso jamais entrará EM conflito. 

  

CASA em consenso : Chicago, Anomia, Subcultura delinquente, Associação diferencial. 

 

EM conflito: Etiquetamento e Marxista. 

 
ESCOLA DO CONSENSO  

(criminologia 
tradicional/positiva/etiológica) 

ESCOLA DO CONFLITO  
(criminologia construtivista/reação 
social/crítica – “nova criminologia”) 

Conceito:  

- Uma das categorias de escolas mais estudada 

em criminologia, acredita que se as instituições 

e os indivíduos estiverem operando em 

harmonia, as sociedades terão atingido seu 

fim. Idealiza a sociedade composta por 

elementos perenes, integrados, funcionais e 

Conceito:  

- Só existe harmonia social em função da 

imposição pela força; 

 

- Tem na coerção seu elemento central, foco na 

relação entre dominantes e dominados e conflitos 

decorrentes dessa relação; 



estáveis, todos baseados no consenso; 

 

- Busca identificar causas do crime e 

comportamento criminoso, por isso dita 

etiológica2; 

 

- Crime é um problema social; 

 

- VERTENTES: 

- Escola de Chicago; 

- Teoria da Anomia; 

- Associação diferencial; 

- Teoria das subculturas. 

 

 

 

- Sociedade baseada em mudanças contínuas e 

todos os seus elementos cooperam para a sua 

dissolução; 

 

- Busca analisar a reação social e institucional 

que define o que é crime e quem é criminoso, 

recaindo o foco na seletividade do sistema 

penal e no desvelamento de funções políticas 

não declaradas; 

 

- Crime é um problema sociológico. 

 

VERTENTES: 

- Criminologia crítica; 

- Teoria da reação social (etiquetamento ou 

lebealing approch) 

- Criminologia radical. 

VERTENTES 

 Escola de Chicago: 

 

- Teoria Ecológica/Da Desorganização social. 

É da vertente do consenso. Também chamada 

de Ecológica, Arquitetura Criminal ou 

Desorganização Social; 

 

- As teorias ecológicas vinculam o 

comportamento desviante à degradação 

urbana e à desorganização 

social/ambiental; 

 

- Teoria das Zonas Concêntricas: a cidade se 

Criminologia crítica : 

 

- de origem marxista; 

 

- a partir das décadas de 60/70; 

 

- Vítima e órgão de controle social como objetos de 

investigação; 

 

- Alçou a sociedade capitalista como principal 

agente desencadeador da criminalidade; 

- Foco: seletividade do sistema de justiça criminal e 

uma criminologia comprometida com a 

                                                 
2
 Etiologia é um ramo de estudo destinado a pesquisar a origem e a causa de um determinado fenômeno. 

Aetiologia está presente em diversas ciências diferentes, como a psicologia, biologia, criminologia, 
antropologia e etc. 



expande radialmente, de dentro para fora, em 

círculos concêntricos, descritos como zonas. 

Quanto mais próxima do centro da cidade (área 

mais degradada), maior o índice de 

criminalidade. 

 

 

- Ausência de controle social informal; 

 

-Prega o aumento do controle social informal 

como forma de diminuir a criminalidade; 

 

- Autor (es) importante (s): Robert Park. 

 

Méritos:  

- Abriu um novo campo para a criminologia, 

que até então se preocupava com a pessoa do 

criminoso, rompendo com o positivismo 

criminológico.  

 

Até a Escola de Chicago, a solução proposta 

para o combate da criminalidade era centrada 

na pena.  

 

Aqui, por outro lado, já se verificam ideias de 

planejamento urbano, com políticas públicas de 

transformação social e com a defesa de direitos 

humanos; 

 

Principais objetos de estudo: 

Processos de criminalização 

- Primária = ato ou efeito de sancionar uma lei 

penal material que incrimine ou permita a punição 

de pessoas. Já nesta fase, a seletividade do sistema 

penal atua atendendo aos interesses das classes 

dominantes; 

 

- Secundária = ação punitiva exercida pelos 

organismos formais de controle social (polícia, 

judiciário, MP etc). É o Poder de aplicar a lei. É a 

concretização do programa punitivo criado pelo 

Poder Legislativo; 

 

- Terciária = Deixa-se de tentar entender as razões 

da prática de crimes, passando-se a refletir a 

respeito de como são selecionadas as condutas a 

serem criminalizadas. Trata-se do grande mérito 

da teoria: demonstrar que o sistema penal 

seleciona uma parcela específica da população 

sobre a qual incidirá com mais veemência 

 

Cifra negra: trata-se da diferença entre a 

“criminalidade real” e a “criminalidade aparente”, 

sendo considerada uma das características 

fisiológica e estrutural do sistema de justiça; 

 

- Enfoque macrossociológico; 

 

- Minimalismo Penal (Baratta e Farrajoli) = 

Reduz a necessidade do sistema penal para 



integração dos indivíduos marginalizados à 

sociedade. 

 

Críticas: 

- Não leva em consideração a criminalidade das 

classes abastadas da sociedade (crimes de 

colarinho branco); 

 

- Se por um lado rompe com o positivismo, por 

outro traz um forte determinismo na análise da 

criminalidade com base em cada uma das zonas 

da cidade; 

 

 

hipóteses extremamente excepcionais, 

diferentemente do abolicionismo penal, que 

entende pela sua desnecessidade. A ideia aqui é de 

ultima ratio (PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE: 

Atua no plano concreto. O direito penal deve 

intervir apenas quando os demais ramos do direito 

não foram capazes de solucionar o conflito, atuando 

no caso concreto + PRINCÍPIO DA 

FRAGMENTARIEDADE: Atua no plano abstrato. 

Dentre os bens jurídicos encontrados na sociedade, 

apenas aqueles mais relevantes deverão ser 

tutelados pelo direito penal), devendo o direito 

penal intervir apenas quando nenhuma outra forma 

de regulação das relações sociais for capaz de 

solucionar o conflito. Apesar de relacionados, 

também não se confunde com o garantismo penal, 

pois enquanto aquele tem como foco a necessidade 

de diminuição do direito penal, este procura definir 

limites para que o poder punitivo estatal seja 

exercido; 

 

- aceita o Direito Penal, mas busca alternativas 

humanistas de redução de sua incidência; 

 

- mínima intervenção com máximas garantias. 

Teoria da Anomia (ausência de norma) de 

Robert Merton (funcionalista): 

- Origem no pensamento de Émile Durkheim, 

que desenvolve a ideia de que em uma 

sociedade é necessário identificar quem 

cumpre cada função e como as funções de cada 

um se relacionam. Para que isso funcione, deve 

haver uma consciência coletiva, que nada 

mais é do que um conjunto de valores, regras, 

Teoria da reação social ou Rotulação, 

Interacionismo simbólico, Etiquetamento ou 

leabeling approuch: 

- Surgiu precipuamente nos Estados Unidos, no 

início dos anos 60; 

 

- É um marco das chamadas teorias do conflito. Isso 

significa o abandono do modelo estático e 

monolítico de análise social, substituindo-o por 



modos de agir, partilhados por toda a 

sociedade; 

 

- Crime como fenômeno social, normal e 

funcional. O crime, dentro de certos limites, é 

algo normal e necessário que possui sua 

própria função na sociedade; 

 

- Anomia não seria o crime, e sim o 

desmantelamento da consciência coletiva. 

Isto é, a população passa a não mais agir de 

acordo com aqueles valores e regras 

dominantes, quebrando os vínculos de 

solidariedade ora existentes;  

 

- Considerada a mais importante expressão do 

funcionalismo em criminologia nos EUA, vê no 

crime até mesmo uma utilidade, especialmente 

como seguidor do funcionalismo de Talcott 

Parsons. A função da pena, porém, não seria a 

prevenção e sim a satisfação da consciência 

coletiva, reforçando aqueles valores sociais; 

 

- A criminalidade patrimonial é relacionada ao 

conceito de privação relativa, qual seja 

frustração decorrente da absorção de metas 

culturais de ascensão econômica 

desacompanhada dos meios institucionais 

legítimos para obtê-los (surgindo o conceito 

do “não conformista inovador” = aqueles que 

não se conformam com a impossibilidade de 

atingimento dos objetivos sociais, vindo a 

inovar nos meios para atingi-los por meio do 

crime); 

uma perspectiva dinâmica e contínua. Segundo 

Shecaira, a ideia de encarar a sociedade como um 

todo pacífico, sem fissuras interiores, é substituída 

por uma referência que aponta as relações 

conflitivas existentes dentro da sociedade; 

 

- Pode-se dizer que a teoria do etiquetamento 

social se baseia no fato de que os agentes que 

praticaram condutas desviantes (criminosas) são 

submetidos a uma resposta ritualizada e 

estigmatizante (a prisão), o que provoca o 

distanciamento social e a redução de oportunidades 

(estigmatização), fazendo com que surja uma 

subcultura delinquente com reflexos na 

autoimagem. Após a saída do cárcere, o agente 

sofre o estigma decorrente da institucionalização, e 

inicia sua carreira criminal, o que gera a 

reincidência; 

 

- Ao sair do cárcere, essas pessoas continuam sendo 

discriminadas e não encontram oportunidades, o 

que acaba por incentivar a reincidência. Nesse 

sentido, cumpre diferenciar a desviação primária 

da secundária: 

A desviação primária é simplesmente a 

contrariedade às normas, ou seja, o crime eventual, 

não recebendo importância dos teóricos do 

etiquetamento (justamente pelo fato de não ser 

objeto de estudo da teoria o motivo das pessoas 

praticarem crimes, e sim o controle social sobre tais 

condutas); 

A desviação secundária, por sua vez, representa 

os comportamentos desviantes praticados pelo 

indivíduo já estigmatizado. Ou seja, a desviação 



- modos: inovação, ritualismo, evasão e 

rebelião; 

 

- Autor (es) importante (s): Robert Merton. 

 

Críticas: 

- A teoria falha ao explicar as razões para o 

cometimento de crimes não patrimoniais, ou 

mesmo aqueles que apesar de não serem 

patrimoniais geram lucro com a sua prática; 

 

- A teoria não explica a criminalidade de 

colarinho branco, praticada por aqueles que 

possuem os meios institucionais legítimos para 

atingir as metas culturais; 

 

- Não há uma visão crítica da imposição de 

metas culturais por grupos opressores das 

classes mais altas da sociedade. 

secundária se refere às pessoas cujos problemas 

são criados pela reação social ao crime, o que é 

justamente o objeto de estudo da teoria do 

etiquetamento. 

 

- Deixa-se de tentar entender as razões da 

prática de crimes, passando-se a refletir a 

respeito de como são selecionadas as condutas 

a serem criminalizadas. Trata-se do grande 

mérito da teoria: demonstrar que o sistema penal 

seleciona uma parcela específica da população 

sobre a qual incidirá com mais veemência; 

 

- Segundo um de seus principais expoentes, 

Alessandro Baratta, não há conduta naturalmente 

delitiva ou pessoa naturalmente criminosa, como 

vinha sendo estudado anteriormente. Tais 

conceitos (crime e criminoso) estão interligados 

com a própria sociedade e com a política criminal 

em que estão insertos e essencialmente correlatos 

aos usos, costumes, praxes, práticas e valores de 

uma sociedade e do sistema penal que a rege, sendo 

tais institutos criadores de verdadeiros labels 

(rótulos/etiquetas) que passam a definir 

determinadas condutas como criminosas ou 

desviantes; 

 

- Condutas desviantes são aquelas que as pessoas 

de uma sociedade rotulam às outras que as 

praticam (processo de criminalização); 

 

- Concentra-se nas respostas formais do Estado; 

 

- O foco da teoria do labelling approach é 



estudar o processo de estigmatização 

provocado pela resposta estatal à 

criminalidade, analisando-se suas causas e 

consequências; 

 

- Procura entender como as agências de controle 

social filtram e reagem a conduta inicial que será 

tipificada como crime; 

 

- Enfoque microsociológico; 

 

- Mudança das perguntas de “por que o criminoso 

comete crimes?” para “por que tais pessoas são 

tratadas como criminosos e outras não?”; 

 

- Não são mais observados, de forma principal, os 

motivos do crime mas os critérios – mecanismos de 

seleção – pelos quais as agências de controle social 

selecionam e etiquetam determinadas condutas 

como crime, bem como seleciona quais as pessoas 

sobre as quais essa tipificação irá incidir ( processo 

de criminalização).  

 
- DESVIO PRIMÁRIO = Contrariedade da conduta do 

indivíduo às normas, o que gera a aplicação de uma 

pena; 

 

- DESVIO SECUNDÁRIO = O sistema punitivo 

acionado em razão do desvio secundário redefine a 

personalidade do indivíduo, acabando por 

direcioná-lo a uma “carreira criminosa”, gerando 

sua reincidência (ideia de “profecia 

autorrealizável”: a pena servirá para consolidar o 

desviado em seu papel de delinquente); 



 

- Consequências políticas = política dos 4 D’s 

(Descriminalização, Diversão (alternativas), Devido 

processo legal e Desinstitucionalização); 

 

- Consequências jurídicas = direito penal mínimo; 

 

- Autor (es) importante (s): Howard Becker; Edwin 

Lemert; Ervin Goffman 

Teoria da Associação diferencial 

(aprendizagem – social learning): 

- Colarinho branco e cifra dourada; 

- Oposição à blue Collor (camisa do 

trabalhador/operário); 

 

- Negação do binômio paradigma crime x 

pobreza; 

 

- Comportamento modelado pelas experiências 

de vida; 

 

- Inspirada nas leis da imitação; 

 

-Comportamento criminoso como 

consequência de um processo de aprendizagem 

que se desenvolve no meio em que o crime é 

cometido;  

 

- Criminalidade é consequência de uma 

socialização incorreta; 

 

 

- Autor (es) importante (s): Edwin Sutherland 

(1883-1950). 

Criminologia radical: 

- Ênfase no fator econômico (além de agregar os 

fatores sociológicos, políticos e culturais); 

- Enfoque macrossociológico. 



 

Méritos: 

- Assim como a Escola de Chicago, a Teoria da 

Associação Diferencial rompe com o 

positivismo criminológico desconsiderando 

os aspectos biológicos do indivíduo como 

determinantes para a prática de delitos; 

 

- Chamou a atenção para a existência de 

criminalidade fora dos setores marginalizados 

da sociedade. 

 

Críticas: 

- Não questiona a seletividade do sistema 

penal; 

 

- Desconsidera a autonomia dos indivíduos que 

se tornariam criminosos simplesmente pelo 

fato de conviverem com determinadas pessoas; 

 

- Deixa de lado muitos outros fatores que 

contribuem para a criminalidade em uma 

postura determinista. 

 

Teoria das subculturas (cultura dentro da 

cultura): 

- Subculturas criminais como comportamento 

contrário à cultura dominante; 

 

- Conjunto de valores e normas específicas, de 

conteúdo divergente em relação à “cultura 

hegemônica”; 

 

- 3 Ideias básicas: 1. Caráter, 2. Cobertura 

 

 



normativa, 3. Semelhanças estruturais. 

 

- Não se propõe a estudar o fenômeno criminal 

de forma ampla, restringindo a análise a 

gangues de jovens dos Estados Unidos; 

 

- Pode ser caracterizada por 3 fatores: 1. não 

utilitarismo; 2. Malícia da conduta e 3. 

Negativismo; 

 

- Autor (es) importante (s): Albert Cohen 

(delinquência expressiva e não instrumental); 

Cloward e Ohlin (delinquência instrumental); e 

Émile Durkeim 
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