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NOTA EXPLICATIVA 

A participagao que tivemos na publicagao desta obra ern 
portugues nos foi particularmente gratificante, pois desde 0 

primeiro contato corn a Profa. Dra. Lolita Aniyar de Castro 
e seus estudos e trabalhos, sentimos a sua seriedade, competen
cia e importancia. A nova obra de Criminologia, que tern no 
original 0 titulo de "Criminologia de la Reacci6n Social", nos 
traz, didatica e sistematizadamente, 0 que de mais recente exis
te no estudo e pesquisa no campo da criminologia. 

Esta edigao foi enriquecida corn tres capitulos * pela auto
ra, alem de acrescimos e notas ** de nossa inteira responsabili
dade, tendo sido suprimidas algumas ilustrag6es e adaptadas 
Gutras, por exigencia.s de ordem tecnica, sem contudo alterar 0 

conteudo. 
A tradu<;ao procurou ser a mais fiel possivel ao original, 

tentando inclusive manter 0 estilo caracteristico da autora; 
houve corres'pondencia amiudada para esclarecer duvidas, e, na 
ultima carta, para alegria nossa, a autora escreve 0 seguinte, 
que pedimos licenc;;a para transcrever: "Siento que la traducci6n 
es fidelisima. Es decir, que no se cumple, en este caso, el viejo 
proverbio que dice: "traduttore traditore". A{m cuando mi cc
nocimiento del portugues es practicamente ninguno, senti que 
mi estilo era exatamente el mismo en mi idioma que en el tuyo, 
10 qual supongo que es una tarea muy dificil de ejecutar. per
miteme, pues, felicitarte muy efusivamente por la extraordinaria 
labor realizada. Y felicitarme a mi misma POl' haver tenido la 
suerte de que fueras ttl quien Be encargara de hacerlo. No 050'0 

• Capitulos IX, XV e XVI. (Nota do Editor.) 
* $< Para melhor identificac:;ao, entendeu-se conveniente a utilizac;ao, 

de outro tipo de impressao nestas notas. (Nota do Editor.) 
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porque es una traducci6n 6ptima, sino porque ello me permiti6 
hacer una amistad que estimo profundamente y que deseo fer
vientemente conservar para siempre." 

Generosidade e atributo de seres humanos elevados e rea
liz ados e e emocionante sentir isto de perto; agradecemos pro
fundamente. Devemos agradecer, ainda, penhoradas, a atenl;ao, 
presteza e confian<;a do Prof. Heleno Claudio Fragoso, encami
nhando-nos 0 trabalho, trocando ideias e dirimindo duvidas; e 
a colabora<;ao prestimosa, nas notas de rodape, da mestranda 
da PUC, Wanda Maria de Lemos Capeller. 

Esperamos que 0 leitor aproveite e usufrua mais esta con
tribuigao da Editora Forense a cultura brasileira. 

Rio de Janeiro, 5 tie margo de 1982. 

Ester Kosovski 
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PREFACIO A LA EDICI6N BRASILENA 

Este libra obedeci6 a la necesidad de ensenar a los alumnos 
de la Facultad de Derecho una Criminologia diferente a la que, 
ano tras ano, desde que la Criminologia entr6 a las aulas de 
las universidades latinoamericanas, ha venido formando parte 
de los programas tradicionales. 

Obedeci6, esto es, a la necesidad de documentar toda una 
llueva perspectiva demistificadora que habia estado. constru
yendose fragmentariamente en diferentes partes del mundo y 
en diferentes idiomas, y que proporcionaba a los futuros abo
gados un senalamiento critico a todo 10 que tiene de ideo16gico 
la carrera j uridica, en especial la rama penal, que no por azar 
se reconoce Dogmatica, y que, arbitrariamente, se ha tambien 
denominado la Ciencia del Derecho Penal. 

A la vez, intentaba praporcionar los elementos basicos para 
una comprensi6n de las diferentes posturas en el terreno crimi
nol6gico, demostrando que estas no son s610 aparentemente 
disimiles 0 contradictorias, y que no 10 son irracionalmente tam
poco, sino que ellas reflejan colocaciones epistemo16gicas con
cretas. Es mas, que, concientemente 0 no, ejercen funciones 
definidas, en relaci6n al .orden y al cam bio social. 

Tratandose de un libro para estudiantes de Derecho, para 
personas, en fin, que no tenian conocimientos sociol6gicos de 
base, tuvimos que hacer algunos senalamientos elementales en 
relaci6n a conceptos corrientemente manejados porIa sociolo
gia, teniendo en cuenta que han sido primordialmente los so
ciologos, aunque reCientemente tambien juristas con una visi6n 
integrada de la ciencia penal y la sociologia, quienes han ido 
elaborando la nueva perspectiva. 

Lo mas importante, ylo mas dificn, segun hemos ido conse 
tatando en nuestros largos anos de experiencia docente, es ir 
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quebrando los mitos y los estereotipos que se han forjado sobre 
el delito, el delincuente y la delincuencia. Fen6meno sin duda 
acentuado en quienes han sido ensefiados aver el cuerpo juri
dieo y los codigos legales revestidos de una santidad e inrali
bilidad inexpugnables, y por 10 tanto, como punto de referencia 
incontestable para los juicios de valor. 

Era por 10 tanto necesario explicar a que obedeci6 la es
cuela positivista que impregn6 de cientificismo una gran can
tidad de ideologia, entre ella, toda la criminologia que tiene 
como centro el estudio del delincuente como eje de las explica
ciones y del tratamiento. 

Para ella era necesario ir relativizando las verdades abso
lutas a traves de UIL enfrentamiento con las variaciones del 

f 

delito en las diversas epocas y contextos, sefialar la importancia 
de la cifra negra para el desmoronamiento de las teorias de 
presunto valor cientifico, e introducir el estudio, ya no tan no
vedoso, de la llamada delincuencia de cuello blanco, que mucho 
tiene que decir mbre la tendenciosa composici6n de los c6digos 
penales. 

Era necesario confrontar las aseveraciones legales de quie
nes son los delincuentes y del principio de la igualdad ante la 
ley y las instituciones, con la realidad de los sefialamientos pro
pi os del proceso de criminalizaci6n de individuos, asi como de 
Ja criminalidadcensada, que muy poeo tienen que vel' con el 
mencionado principio igualitario, obedeciendo, en cambio a una 
serie de variables referidas a la construcci6n social de la rea
Iidad y, especialmente, a la pertenencia de clase. 

La primera edicionespafiola tuvo gran aceptaci6n en las 
catedras crimino16gjcas latinoamericanas, porque para enas 
existia para esa epoea una ctebil sutentaci6n bibliografica en 
espanol de las nuevas tendencias, independientemente del he" 
cho de que nuestra autoria habia tomado decididamente parte 
por la orientaci6n referida. La aceptaci6n sucedi6, pensamos, 
por tratarse de un manual concentrado en el que, voluntaria
mente se habia dejado fuera todo 10 que no .condujera, lineal 
y sucintamente, ala conclusi6n 'final. 
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Por ejemplo,hubiera sido posible introducir un .capitulo 
sobre las teorias del conflito, como introduci6n a los autores 
que 10. representan en el ambito criminol6gico. Tambien hu
bieramos po dido dejarnos nevar por la tentaci6n de hacer un 
capitulo exclusivamente sobre Foucault, quien recientemente 
condens6, en Vigilar y Castigar (1976), aunque sin hacer. una 
ubicaci6n concreta del Poder, tema esencial para la nueva cri
minologia, casi todas las inqUietudes de esta. 

El Poder mismo merecia, sin duda, un capitulo especial, 
pero nos pareci6 excesivo, mas ana de las referencias ya exis
tentes en el libro, dada la finalidad que dimos a este ultimo, 
repetimos, exclusivamente docente. Tambien nos tent6 incluir 
un capitulo organico sobre las construcciones -recientes de Ba
nitta, que son, sin duda, esclarecedoras. Pensamos, sin embargo 
que era conveniente esperar hasta que las mismas hayan al
canzado la totaJidad que prometen en su busqueda, - can cier
ta amplitud ya realizada -, de la ideologia de la ciencia penal. 

Para la edicionen portugues incluimos algunas modifica
ciones, ya que el libra original, aunque apareci6 en espanol en 
1977, habia sido elaborado en 1975 y, naturalmente, algunas 
cosas importantes habian surgido de esa fecha hasta hoy. 

Asi, aparecen ahora referencias al Grupo de Bolofia y al 
cquipo latinoamericano de criminologia com parada. El primero 
que, desde una perspectiva juridico social, intenta construir 
una politica criminal alternativa para la clase obrera. El se
gundo, por ser una referencia clave en la construcci6n de una 
criminologia latinoamericana critica. 

Se incluye tambien una breve referencia a los planteamien
tos del interaccionismo aleman y a las investigaciones sobre el 
control, par sus caracteristicas diferenciales criticas frente al 
interaccionismo simb6lico norteamericano. Igualmente, decidi
mos culminar el libro con una relacion de las investigaciones 
criticas sobre la prisi6n y el mercado de trabajo, porque elIas 
conducen nccessariamente al planteamiento foucaultiano de la 
sociedad como una institucion de control total y a la conclusion,. 
con que finaliza el libro, de que la criminologia no es mas que 
una rama de la Planificaci6n Social. 
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La edici6n portuguesa obedece al afectuosointeres del dis
tinguido profesor Heleno Claudio Fragoso, sin duda el mas des
tacado penalista y crimin610go brasilefio, activo participante del 
cquipo'latinoamericano de Criminologia Comparada, conjunta
mente con el calificado personal del Instituto de Clencias Pe
nales de Rio de Janeiro, el cual ha dado tanto impulso a estas 
disciplin~ en el gran pais hermano, can sus perspectivas trans
formadoras de estas ciencias. 

La traducci6n se debi6 a la devota y excelente tarea de la 
destacada crimin6loga brasilefia Ester Kosovski, quien. me con
cedi6 el inmerecido privilegio de abandonar parcialmente su 
esfuerzo creador en el terreno crimino16gico para permitirme 
llegar hasta sus conciudadanos en su hermoso idioma. 

A e110s dos, por tiido esto, y por el afecto y la admiraci6n 
que su obra me merece, esti dedlcada esta edici6n. 

Dra. Lolita Aniyar de Castro 

Maracaibo, junio 1980 
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PREFACIO 

as estudiosos da Criminologia em'twsso pais passam a ter, 
com (3ste livro, um manual de meritos excepcionais, escrito com 
1f1;{Wtlle rrieslrfi., Louta"Airtiym' 'de Castro e hoje, sem qUalquer 
cliLvida, uma das tiguras' mais importantes da Criminologiana 
Amel'ica Latina. A sua anima~ao e entusiasmo se deve 0 traba
Iho de pesquisa que vem realizando 0 grupo de estudo coorde
nado pelo Instituto de Cl'iminologia que ela dirige, naUniveTSi
dade de Zulia, em Maracaibo, na Venezuela. A esse trabalho, 
que honra a ciencia criminologica de nosso continente, estiio 
associados varios de seus colegas brasileiros. Essa associa~iio de 
estudo e trabalho, que aproximou os criminologistas da nova 
tendencia na America Latina, nos permitiu conhecer de perto 
a personalidade invulgar da autora. Alguns trabalhos seus jli 
toram publicados em portugues, na "Revista de Direito Penal". 
A tmdu~ao que agom se entrega ao publico revela 0 alto apre~o 
intelectual e 0 respeito que d autora dedicamos no Brasil. 

Este livro tixa as bases de uma Criminologia alternativa, 
abandonando as tarefas estabelecidas pelo positivismo e que re
dundamm em completo fmcasso. Proporciona ampla informa
gao sob"e as novas correntes, que supeTaram, de forma espeta
cular, a criminologia tmdicional. E focaliza, como objeto 
essencial de estudo, 0 processo de criminaliza~ao, passando 
assim ao p"imeiro plano a analise do sistema social e de seus 
mecanismos penais de prote~iio e preserva~ao. A Criminologia 
cllissica tem servido d ordem social estabelecida, buscando uma 
explica~ao causal pam 0 delito e uma suposta recuperar,;iio social 
pam 0 delinqiiente, que representa um ajustamento ao sistema 
de lei e ordem que prevalece e nao e questionado. A Criminologia 
critica revoluciona integralmente esse esquema, mudando 0 
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toco de suas preocupaQoes. A obra que agora se publica e bem 
rep1'esentativa dessa nova e fecunda concepQiio. 

Estamos cm·tos de que a ediQiio brasileira, que aparece en
riquecida com novos capitulos, teni 0 mesmo exito alcangado 
pela edigiio original. 

Heleno C. Fragoso 

r 

,~~ 

I 
I 

,.1 

r 

, 

Capitulo I 

o PROBLEMA EPISTEMOLOGICO DA CRIMINOLOGIA, 0 
POSITIVISMO. 0 CONSTRUCIONISMO SOCIAL. A FENOME

NOLOGIA. A' FILOSOFIA CRiTICA. CARACTERfSTICAS 
DESTAS TEND:il:NCIAS 

o problema epistemol6gico da Criminologia 

Os movimentos intelectuais alinhados a epistemologia in
fluiram poderosamente, como e 6bvio, nas formas de conheci
mento cientifico, conforme foram prevalecendo. 

Esta breve explicac;ao sobre escolas filos6ficas e, pois, indis
pensavel para a con'eta colocac;ao hist6rica de cada grupo de 
teorias crimino16gicas, que nao aparecem por acaso, como po
sic;6es contrapostas, no decorrer dos estudos sobre a nossa ma
teria. 

o problema do metodo s6 recentemente surgiu em crimi
nologia, questionando-se assim os pr6prios fundamentos de todo 
o conhecimento crimino16gico. 

o positivismo. Caracteristicas' 

A escola positiva que, contrapondo-se a escola classica do 
Direito Penal, deu origem a primeira maneira de fazer crimi
nologia, despertando urn interesse especial pelo homem delin-

1 CL. QUINN~YJ Richard: Una jilosojia critica del orden legal, em 
<?apitulb Crimino16gico 3, 6~gao do Centro de Investigaciones 'Crimino-
16gicas de la Universidad del Zulia, 1975, cujo esquema seguimos 
amplamente neste capitulo. 
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qiiente, impregnou todos OS estudos criminologicos ate ha pou
CO tempo. 

Com efeito, a criminologia positivista e a unica que ainda 
e feita oficialmente na America Latina, Estados Unidos e na 
Europa, com excegao dos paises escandinavos e algumas partes 
da Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos tambem. Ela obedece 
8. um movimento mais geral denti·o da filosofia das ciencias, 
cujos autores mais conhecidos, embora em areas diferentes, sao 
talvez Darwin e Comte. 

Suas cai!j.Cteristicas sao as seguintes: 

1. Em primeiro lugar, para 0 positivista ha um mundo 
fisico que existe, ainpa que na~ 0 percebamos; um mundo fisico 
que e possivel de ser.conhecido. Parte-se da premissa de que 0 

homem pode enfrentar esse mundo fisico tentando desentra
nhar as suas rela<;6es de causa-efeito, sUas conseqiiencias, a sua 
maneira de ativar-se, etc. 

2. Portanto, 0 principaJinteresse do positivista e 0 de ob
tel' uma metodologia ou, mais exatamente, um instrumental 
de tecnicas de investigagao que seja util para extrair as leis 
que regem 0 mundo fisico. 

3. A Escola Positivista separa 0 sujeito cognoscente do ob
jetocognoscivel, quer dizer: ha um mundo fisico que esta fora 
do observador. Existe, pois, uma distancia entre o. sujeito cog-' 
noscente eo mundo fisico, objeto do conhecimento. Para opo-' 
sitivismo, 0 observador nao esta incluido na realidade que vai 
conhecer; e como se fora algo diferente daquela realidade: ' . 

4. Como conseqiiencia, para 0 positivismo e possivel que 0 

conhecimento seja objetivo. Isto quer dizer, que toma como' 
certo que 0 aparato cognoscente nao influi absolutamente sobre 
nada que esta fora do observador. Isto que se vai conhecer, que 
esta fora do observador, seria certo, objetivo, real, nao estaria 
impregnado por sua subjetividade nem por suas circunstancias 
pessoais. 

CRIMINOLOGIA DA REA':;(AO SOCIAL 3 

Isto e importante, porque sobre estas bases estafuIidac 
mentada a presumida neutraIlditde da ciencia. A filosofia p6sic 
tivista se pretende neu.:tra e se pretende objetiva; quer dizer: 
o que 0 investigador "aescobre" e a realidade. Ele descobre, por 
exemplo, que H20 fazem agua; e esse resultado e uma reali
dade irremovivel que ninguem pode discutir, que ninguem pode 
alterar, que nao depende de sua avaliagao subjetiva. Da mesma 
maneira pretende-se fazer tambem ciencia social. 

A ciencia, pois, para 0 positivista, e neutra, e objetiva, por
que 0 observador esta separado cia realidade. Essa dist§.ncia 
na~ somente Ihe permitira conhecer 0 mundo como tambem 
(e esta e a grande fraqueza do positivismo) significa 0 aban
dono da analise do sujeito cognoscente no momenta em que 
apreende a realidade. 

5. Ou seja, que a sua atividade nao e reflexiva,porque a 
observa.;iio sobre 0 mundo na~ retorna, nao reflete sobre si 
mesmo enquanto observador. Ele esta fora da realidade, nao 
se analisa, nao se observa, observa 0 que esta fora de si mesmo. 
Este e talvez 0 principal defeito epistemol6gico do positivismo .. 

6. 0 positivismo generaliza sobre eventos recorrentes, ana
lisando varios fatos isolados que se repetem no tempo e no 
espa.;o. Pretendem-se descobrir, assim, leis gerais, que seriam 
as leis que definiriam a realidade do mundo fisico e social. 

Assim procede, por exemplo, a Criminologia Clinic a, quan
do estuda varios casos isolados de delinqiientes: se encontra 
que em mil delinqiientes analisados, 900 tern um quociente in
telectual de 70, entao se generaliza sobre estes eventos recor-. 
rentes e se afirma que 0 delinqiiente e uma pessoa que tem apro
ximadamente 70 de quociente intelectual. 

7. Esta concep.;ao que se tern do mundo fisico e aplicada 
a vida social e assim tentam-se explicar os fatos sociais, tal 
como se explicaram os fen6menos das ciencias naturais. Por 
isso se diz que a concepgao do positivismo e uma concep<;ao 
mecanicista da vida social, porque se bern que e certo que H2 +O 
da H2 0 nas ciencias naturais, nao podemos dizer - e isto e 
83-043 - 2 
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uma coisa evidente - que a urn fato social deva suceder, como 
conseqiiencia, outro fato social. Nao se podem aplicar as leis' 
do mundo fisicoaos fatos sociais. 

8. Outra das falhas fundamentais da Escola Positivista e 
que ignora 0 contexto unico no qual ocorrem os eventos. NO 
mesmo exemplo da Criminologia CIinica, v.emos que os especia
listas estudam 0 quociente intelectual dos presos, mais as con
dic;6es de vida familiar, mais a tamanho do corpo, mais 0 fun
cionamento de suas glandulas endocrinas, mais 0 tamanho do 
crania, seus trac;os de personalidade, etc.' 

Quer dizer, estudam uma serie de variliveis que nao sao 
ma;s do que uma sele9ao subjetiva feita pelo observador, que 
assim parcela a real~dade. Da enorme e complexa realidade so
mente sao extraidos. alguns aspectos para serem estudados, e 
e ai que esta precisamente a mao da pessoa que observa; cons
ciente au inconscientemente, e dado ao conhecimento uma co-
10raC;ao subjetiva, precisamente em virtude da escolha das 
variaveis que viio ser estudadas. Esta seleC;ao, esta impregnaC;ao 
de subjetividade, e 0 que faz com que na realidade a ciencia 
nao seja neutra nem subjetiva, mas que a ideologia daquele 
que investiga esteja implicita no resultado da investigaC;ao. Ha 
provas suficientes de que, ainda no caso das ciencias naturais, 
a equaC;ao pessoal do investigador - on de quem paga, orden a 
e/ou seleciona a investigaC;ao - despoja os resultados obtidos 
da objetividade apregoada. 

Mas, para 0 positivista a ciencia e absolutamente objetiva, 
porque 0 mundo e uma dada realidade que esta ali, que se ana
lisa como se 0 observador nao pertencesse a essa realidade. Mas 
como isso nao e certo, como ele pertence tambem a essa reali
dade, e esta imerso nela, e como nao se estuda a si mesmo, nao 
sabe a que funciona nele como observador, nem de que forma 
ele mesmo esta vinculado a uma situac;ao mais geral dentro da 
ordem economico-politica e social. 

9. Produz-se deste modo urn parcelamento da realidade 
que se op6e ao que realmente nos daria a chave do conheci-
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mento, que e 0 conhecimento total das coisas: a categoria da 
totalidade. Nao se pode estudar urn aspecto da realidade •.. por-,. 
que esta esta toda interconectada de uma maneira muito com
plexa, e hauma estruturafundamental (a infra-estrutura eco
nomica) que mobiliza todas as parcelas, todos os aspectos da 
realidade: 0 deIinqiiente, tanto como 0 observador, pertence a 
determinado lugar, epoca e sistema de produC;ao, e analisar so 
urn aspecto da totalidade nos da necessariamente urn conheci
mento falso da situaC;ao. A delinqiiencia, como fenomeno geral, 
participa tambem desta situac;ao historica e s6cio-economica. 

10. Porquanto considera a realidade como algo que existe 
e se po de conhecer, a positivismo aceita a realidade oficial como' 
se esta fosse a unica realidade. A realidade oficial e a reaIidade 
que nos e imposta, nos e ensinada, e a forma como a mundo e 
para nos ordenado a fim de que a conhec;amos; e a positivista 
nao tern nenhum interesse em modificar a forma como esse 

. mundo esta ordenado, nem interesse em averiguar se pode ha
ver uma realidade alternativa, simplesmente o· acefta coino a 
entregam e 0 estuda com ba.se ne.ssa aceitaC;ao de principia. Par 
isso e caracteristica do crimin610go positivista estudar a delin
qiiencia a partir das definic;6es legais, que sao a reaIidade oficial. 

11. Portanto nao e uma posic;ao critica: entende que isso 
que est a ali e 0 que se tern que estudar e nada mais; nao tenta 
ir mais alem analisando em profundidade a origem ultima dos 
problemas. 

Vemos pam como a criminologia positivista estuda 0 delin
qiiente e nao a lei penal e, portanto, tenta modificar 0 de
iihqiiente e nao a lei penal. A lei penal e a realidade estabele
cida, a realidade oficial que the foi dada. Estuda esta realidade 
sem questiona-la, sem critica-la: a lei, se diz, reflete os inte
resses do grupo e portanto quem nao cumpre a lei deve ter 
trac;os patoI6gicos, .. nao e uma pessoa normal; e uma pessoa a 
ser estudada como urn objeto estranho, como se estuda urn 
doente. 0 delinqiiente e uma pessoa anormal porque viola a 
\, , 
h~i. Mas 0 positivista nao se interessa em questionar a lei, em 
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perguntar-se ci que e a lei, por que esta ali, quem a colocou, 0 

que significa, para que e a quem serve, como opera, Interessa
-lhe, em troca, 0 delinqiiente, porque e alguem queafrontou 
a sua realidade oficial. E entab tenta adequar 0 delinqiiente it 
realidade oficial; modifica-Io, readapta-Io, ressocializa-Io segun
do osvalores da realidade oficial, que e a unica autentica e 
verdadeira para ele. 

Ci positivismo, pois, que durante muito tempo foi visto como 
a corrente rellovadorado Direito Penal, criadora da Crimina
logia, e possivelmente 0 pior fardo que a ciencia criminologica 
teve que carregar, porque retardou a sua evolugao critica pelo 
menos de 60 anos. 

o positivismo"contudo, contribuiu para despertar um novo 
interesse em conhec.er a realidade, ainda que a partir de uma 
tealidade parcial e oficialmente dada. 0 Direito Penal classico 
estava fechado a uma parte da realidade delitiva circunscre
vendo 0 seu objeto a uma tarefa abstrata, logico-dedutiva, fun
damentada, no fato punivel descrito nos c6digos penais. 0 posi
tlvisma volta os olhos· p~ra: a realidade dOB sereshumanos, para 
quem realiza os atos' e"se interessapDr eles para tentar conhe
ce-Ios. E uma vantagem do positivismo 0 interessar-se pelos se
res humanos, embDra em nivel epistemDlogico seus resultadDs 
sejam falsos pelas raz6es expostas, * 

o construcionismo social. Caracteristicas 

Para 0 construcionismD social: 

1. As observag6es estao baseadas em construg6es men tais, 
quer dizer, a realidade so existe na medida em que e interpre
tada e em conseqiiencia apreendida. 

2, E lIma dDutrina relativista; ha relativismo social na 
medida em que se interpreta a realidade segundD a maneira 

* Nota du autora: em verdade, a chamada Nova Criminologia 
iniciou uma volta de 90,0 de retorno a Escola CUtssica, colocando-a. 
dentro de sell contexto ideo16gico. Alem disto, introduz a unidade do 
metoda de estudo da sociedade. 

I 
\ 
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que cada um tern de vel' as coisas e; portantD, e uma realidade 
variavel. Tern a vantagem sobre 0 positivismo de questionar 0 

prDcessD cognitivD; D positivista nao se preocupa em saber qual e 
o processo mediante 0 qual se cDnhece D mundo DU como opera a 
subjetividade de quem conhece. Para D construcionismo social, 
o observador desempenha urn papel determinante, .porque a for
ma CDmo ele cDnhega vai impregnar 0 que vern a conhecer. 

3, Portanto e uma filosofia reflexiva que se volta sobre 0 

tnvestigadDr. 
o defeito do cDnstrucionismo social e que ignDra a reaJidade: 

objetiva, istD ~, que existe uma reaJidade Dbjetiva que se po de 
conhecer ainda quando, de certa forma, D sujeito cognDscente 
vat dar parte de suas caracteristicas ideDI6gicas it realidade 
exteriDr, Pois a realidade existe, e nao somente na medida da 
interpreta~ao e da mente das pessoas, ainda que 0 observador 
tambem faga parte dessa reaJidade, e portanto ele deva ser tam
bern objeto de analise. Para 0 construcionismo S-2 apaga a rea
Jidade exterior ao ser totalmente trasladada para a, subjetivi
d<tde do observitdor ,cDm o. q)Ialse cai no extremo oposto. , 

Em CriminolDgia, 0 construciDnismo tern como aspecto po
sitivo 0 ter descoberto a natureza problematic a da lei. Repre
sentante desta corrente e Becker, a quem estudaremos quandD 
examinarmos a teoria dos empresarios mDrais, pois diz que as 
definig6es deJitivas - quer dizer a criminalidade - dependem 
da resposta dos outros, dependem da reagaD que a coletividade 
teve diante do atD de uma pessoa; se essa reagao nao se da, a 
pessoa naD e deJinqiiente, 0 delito nao existe. Esta posigao de 
Becker e compartilhada por toda a criminDlogia chamada in
teraciDnista, para a qual a deJinqiiencia e criada pela lei (a 
causa do delito e a lei e nao D delinqiiente) ao criar as catego
rias delitivas. Isto the permite descobrir que a lei naD e uma 
coisa absoluta, autonoma, valiosa em si e pOl' si, mas que de
pende de pessoas que num dado mDmentD reagiram de uma 
certa maneira, determinando que a conduta constitua um fato 
punivel; 0 qual se verifica, tanto mediante a estigmatiza<;aD 
(a.enomi~a~do a pessoa deUnquente) quanta mediante a cria-
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~ao de normas penais. A lei e, pois, uma questao problematica 
e nao uma realidade absoluta e geral, ja que existem aqueles 
que definem 0 que e delito: pessoas que estao em uma posi~ao 
de poder. 

A fimomenologia 

Segundo a fenomenologia, pode-se conhecer nao somente 
c que existe nesse momento, 0 que e atual, como tambem a 
realidade possivel. Ou seja, que 0 sujeito cognoscente pode co
nhecer nao s6 0 que esta diante dele, mas 0 que poderia estar 
diante dele, isto e, a realidade possivel. E 0 que no vocabulario 
de Kant corresponde ao fen6meno e ao n6umeno: 0 fen6meno 
e a realidade objetiva, e 0 n6umeno e a essencia das coisas. Isto 
e muito importanterporque quando uma pessoa conhece a lei 
penal, esta conhecenao 0 fen6meno, ou seja, uma realidade ob
jetiva. Mas como a lei e uma coisa problematic a, a medida que 
se analisa como e por que surge a norma penal, que significa
~ao hist6rico-social e econ6mica tem, se esta estudando tam
'bern a ess@ncia das coisas,o n6umeno. b feri6meno Fa exis
tencia, e 0 n6umeno, a essencia. Mas a fenomenologia nao e 
uma filosofia critica porque nao tenta transcender a realidade 
com uma praxis; sabe que po de descobrir realidades possiveis, 
mas nao tem nenhum interesse em mudar a realidade dada, 
em buscar existencias alternativas. 

A filosofia critica. Caracteristicas 

A filosofia critica e algo mais do que um simples exercicio 
intelectual; e uma forma de vida, e uma atividade pratica. Alem 
de estudar 0 mundo que Ihe e apresentado, interessa-Ihe modi
ficar a realidade, buscar existencias alternativas, as que Ihe fo
ram dad as e, portanto, e politica. Quando se diz que e critica, 
e porque ha a possibilidade de transcender 0 que esta dado. 

Em conseqiiencia: 

1. E uma forma de vida, uma concep~ao do mundo que 
se exerce como praxis. 

CRIMINOLOGIA DA REA9AO SOCIAL 9 

2. Busca alternativas, porque nao se confonna com uma 
ordem existente, se a considera negativa. Se a reconhece como 
positiva a aceita conhecendo-a e analisando as possibilidades 
de uma existencia altemativa. 

3. Por isso se diz que e politic a, porque e perigosa para 
o sistema estabelecido. 

4.E radical; porque vai a raiz das coisas, vai bus car a 
essencia, nao se conforma com a existencia. No que se refere a 
isto, a fiJosofia critica tem pontos de contato com a fenomeno
logia, e a prova e que muitos fenomen610gos estudiosos da cri
minologia estao atualmente orientando-se para a fiJosofia cri
tica. 

5. Tem tambem algo do construcionismo social, porque 
nao aceita a ordem estabelecida como a unic&. realidade e por
que inclui 0 sujeito cognoscente e 0 seu aparato cognitiv~, 
a sua subjetividade, seus interesses e a sua ideologia, como ob
jeto de conhecimento, considerando que eles se refletem na se
le~iio das variaveis a estudar e do pr6prio objeto dos seus es
tudos, tanto como na interpreta~ao dos resultados. 

6. Portanto, nega a objetividade da ciencia, especialmente 
das ciencias sociais. 

7. Como e radical e val a essen cia das coisas, pro cede a 
derrubada dos mitos, quer dizer, dos fetiches da existencia, das 
categorias objetivadas, para atingir a essencia. Se 0 mito em 
economia sao 0 pre~o e 0 salario e a essencia sao as relac;oes 
de explora~ao e a mais-valia, sobre as quais se fundam 0 pre~o 
e 0 salario; em Criminologia 0 mito e a lei, e a essencia, a classe 
e 0 poder que defende seus interesses mediante esse instru
mento. 

(, 

(' 

e 
( 

(' 

(' 

(~ 

( 

( 

( 

C 
( 

c 
( 

( 

( 

C 
( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

(j 

\J 

G 
(j 

G 
U 
l) 
c; 



~"II II Ii" \ I 
illil, i 
'" '1' 'I ',', "r''''! " .,. , 

r't Ii ,,( II 
~'il II 
", "'1 II 
~.'I ,I , .. " I' 
K 'I {~',0!!' I' 

'f,1 II 

~:lli 
:~ 'I ""'1 ' if',l' 
f.!li II 
~( 

flli 
',""1' I" :( I 
f;jl; ,I'i 

,S'<lr 
'''{ ; 

~('I .i 
:':·,!:·I' 
:\1 ;:,~\ ' 

f\ 'I' ie 
r:'>I! 
I'\, 

1
1£",[,' ,; 
1 

,-:',:.1 ~ 

~>t 
'\ 
~V1: 

,l'! II' 
II II, 

I' 

'I' 
,Ii: 
I 
Ii 

oil! 

capitulo II 

CONCElTOS OPERACIONAIS DA SOCIOLOGIA DA CON
DUTA DESVIADA (CULTURA, PAPEL, EXPECTATIVAS, 
DESVIO OU COMPORTAMENTO DESVIANTE, REAQAO SO-

CIAL) , CONDUTA DELITIVA E CONDUTA DESVIADA' 

Conceitos operacio~ais da sociologia da conduta desviada: 
Cultura, papel, expectativas, comportamento desviante, 
reagao siJcial 

". A cultura e urn conjunto de simbolos, d~ significados, de 
"c~erli;as, de atitudes e de valores, que tern como caracteristica" 
o fato de serem compartilhados, de serem transmissiveis e de 
serem apreendidos, Quando esta cultura penetra na persona
Jidade, 0 faz atraves de urn processo que se denomina processo 
de socializagao, Uma pessoa se considera socializada em rela
~ao a uma determinada cultura, Assim um goajiro ** portador 
de normas grupais pr6prias, 10caJizado dentro da nossa cul
tura, nao e uma pessoa socializada em rela~ao a ela; mas e 
uma pessoa socializada em rela~ao it sua cultura, a qual inte
riorizou atraves de um processo de aprendizagem. 

Este processo de sociaIiza<;ao e continuo; na~ term;na nun
ca, porque 0 individuo deve ir-se adaptando as mudan<;as so
ciais, que sao cada vez mais rapidas, e interioriza-Ias 

* A expressao "condl.lta desviada" foi algumas poucas vezes tra
duzida como "comportamento desviante". usada nas tradm;6es de au
tores da lingua inglesa, mas na maioria das vezes mantida como "con
duta desviada", como da preferencia da autora. 

'" * Indigena. (N. T . ) 
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o papel: assim como em uma pega teatral as pessoas tem 
diferentes papeis a representar, da mesma maneira,' na socie

dade, as passoas rem que representar dtferentes papeis. AI

guem, em determinado momento da sua vida, pode representar 
6 papel de professor; nesse momento os seus alunos represen
tam 0 papel de alunos; mas na sua casa representa 0 papel de 
esposo e os alunos, quando saem da aula, possivelmente repre
sentam 0 papel de motorista, escriturario e assim sucessiva
mente, SaO papeis que se vao desemp.enhando como em varias 
pe<;as teatrais, diante da sociedade, Estes papeis proporcio

nam determinados direitos e obrigagoes. 0 fato de alguem ser 
professor, de que interprete esse papel, implica para ele 0 di
reito de que seus alunos, embora nao 0 desejem, fiquem cala
dos, escutando ogue lhes diz, mas tambem implica para ele na 
obrigagao de preparar uma aula e nao ir it aula para cantar ou 
lhes dizer gualquer coisa, fruto de sua invengao arbitraria ou 
circunstancial. 0 contrario seria uma conduta desviada. 

Estas obrigagoes, a que nos referimos, sao coisas que os 
demais esperam que se cumpram. Isto e 0 que se chama expec
tativas sociais. Quando estas elqlectativas sociais sao suficien- . 
temente fortes e compartilhadas pela maioria, adquirem auto
ridade e se convertem em normas sociais. A validade destas 
normas sociais nao depende nem de que elas sejam justas, 
nem de que sejam inteligentes, nem de que sejam racionais. 
A sua validade depende do fato de que significam um padriio 
de juizo, ou 0 que e 0 mesmo, expectativas da media da popu
lagao. Elas permitem aos outros, 0 direito de faze-las valer e 
de aplicar uma san<;ao a quem as viole. 0 exemplo mais pre
ciso de norma e a lei, mas nem toda norma e lei. 

Temos, pois, que os individuos interpretam urn papel dian
te da audiencia social e que desta expectativa depende a qua

,lifica<;ao do desvio. 
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12 LOLA ANIYAR DE CASTRO 

a desvio 

Ha diferentes conceitos de desvio: 

1. Para Clinard, por exemplo, desvio e a conduta que se 
orienta numa dire<;ao fortemente desaprovada pela coletivi
dade.' 

2. Para Cohen, a conduta desviada e uma conduta que 
. se op6e a expectativas institucionalizadas; quer dizer que em 
todo caso, nao de conformidade com cada modalidade norma
tizada (lei ou conveniencia social mais ou menos consoli
dada). 3 

3. Para outros,ro conceito de desvio est:i vinculado a urn 
fenomeno pato16gico; inerente ao individuo. 

. 4. Para outros, finalmente, conduta desviada e aquela 
que se separa da media estatistica. 

Este ultimo criterio se baseia no principio de que, dentro 
das sociedades diferenciadas, todas as pessoas, em maior ou me
nor grau, sao pessoas desviadas. Ha coisas que nao fazemos 
porque estamos submetidos a certas press6es sociais, de critica, 
de possibilidade de sermos descobertos e rejeitados, etc., mas 
que, possiveimente, se pudessemos faze-las sem correr risco al
gum, realiza-las-iamos. Isto e valido tanto em relagao aos im
perativos penais como aos sociais. 

Segundo 0 seu grau de aproximagao a conduta mais fre
qiientemente encontrada em uma dada sociedade, 0 desvio sera 
mais ou menos acentuado: e e mais desviada a conduta, a 
medida que se aproxima dos extremos, nos quais a freqiiencia 
e decrescentemente muito menor. Segundo a diregao tomada 
pela conduta (se para os atos santos ou se para os atos deli-

2 CLINARD, Marshall: Sociology Of Deviant BehaVior, N. Y. Holt 
Rinehart and Winston Inc. 1963. 

3 COHEN, Albert: Deviance and Control, N. J. Prentice-Hall Inc. 
Englewood Cliff, 1966. 
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tivos), 0 desvio sera con.siderado positivo ou negativo. (Ver 
Quadro abaixo.) * 

Transgressoes que, a juizo da 
opiniao publica, merecem ser 
denunciadas a polich,. . ~I 

Certa. deflni~Oes legals : 

'. 

." .. ·.ATOS 
. ."1 -.. 

.',. NORMAlS' , 

' ..... \ .. ' ":' '... . 
• ~ • I.. :..':' • 

"ATOS . • •• ,:. 

'P~CAM:rI>ioS9S: '; ... f' ., .. 
~'.' . ....... : .. :. 

:!l.TOS SANTOS au . . - .. .. 
~' "E¥MP~ES.' " I.")...--:'i' 

• ! __ u DeSV10 - -- --

positivo Desvio negatlvo J 
meqia estatistica 

A conduta po de ser conjonnista (de acordo com os pa
dr6es seguidos peJa media estatistica) ou anticontormista (con
duta desviada em qualquer das diregoes, positiva ou negativa). 

Como diz Cohen, 4 para a sociologia da conduta desviada 
e tao interessante estudar urn tipo de desvio como 0 outro, e 
toda a pretendida teoria geral do desvio devera tomar em con
ta tanto a conduta conformista como a anticonformista, pois 
ambas tem um sentido esclarecedor. as !imites entre confor
mismo e desvio nem sempre sao precisos. Sucede com freqiien
cia que os individuos se encontram inseguros sobre a natureza 
da sua propria agao. 

* Nota da aUi01"a: Tomado de LESLIE WILKINS: Social Deviance, 

P.46. 
4 COHEN, A., ob. cit. 

( 

( 

I' 
( 

( 

( 

( 

( 

( 
, 
\ 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

( 

\ 

( 

( 

( 

\ 

C 
( 

I~, 

U 

V 
v 
Iv 
V 

V 
V 



( 

~Ii" 
if' .' 
,) " 

( 'I ;", I', 
,{ I 
. Ul' ! 

.......•. ·'1 .. ( I 
~] Ii 
d "I 
ih1- il: 
J I' 
,.,j'I' I' ." "~'!' .. ., 'I 
'~' •. i. ~" Iii 
.' .... I" ".,1 ,I 
~-1 '! 

' .. ·.!."I II ;"( i 

i'l I' i!~1 - :I ,.( 

~J II' 
".fl· I' "1' II 

,
,".' .. !}' :'1.:.1 f Ii': 
:'lJ 'I Ii In 
'II' ti. I' if 
fn II.! ~~_ I I 

!I ,'i 
!I 1[:: 

:h i); 
( ': 
,] if 
) 
( 

i,' 

'1 . 
~! \::1 

.\ " ( 

~i !'! 

I;;" 

:1 

Iii' 
I 

. JI!! 
,,;1 

!;~i 
I, 

IliIl 

1~ LOLA, A~Ir AI!-. ,D~ Q.'~ S~RO 

A qualificagao do desvio e relativa a sua posigao espacial e 
temporal, 0 que faze com que suas conseqtiencias sejam var'aveis . 
Depende dos sentimentos e reag6es que desperte nos demais . 
Esta resposta do grupo ou da audiencia social e 0 que se chama 
reaqii.o social. . 

A reagao social pode ser nluito diversa em fungao do grupo 
que reage. pot isto se fala de uma jurisdiqiio do desvio. 5 Ha 
uma jurisdi,ao geral qlle recobre 0 ambito nacional, mas ha 
tambem uma jurisdigao que depende dos subgrupos, conforme 
sejam estes religiosos ou constituam determinadas fraternidades 
ou confrarias, OU provenham de coparticipagao laborativlj., ou 
seja, sindicatos, fabricas, familias ou gangs. Quer dizer que de
pendendo, como depende, de expectativas sociais, a qualificaga~ 
da conduta e relativlj< ao grupo que deva defini-Ia. lsto e impor' 
tanteporque demon&tra 0 contingente da conduta desviada: 
a sua existencia provem da qualificagao da audiencia. 

A. rea';iio social pode ser de toleriincia, de aprovaqiio ou de 
desapiovaqao. Ha casos em que se pode aprovar a conduta 
desviada. Par exemplo, quando surgiram amu~ica concreta e a 
ffilisica eletronica, houve certo desconcerto inicial que depois 
se transformou em urn sentimento de aprovagao mais ou menos 
geral pelo que significava uma inovagao estetica e uma busca 
de novas sensag6es musicais. As pessoas que se haviam desviado 
do padrao sensorial dominante, receberam forte aprovagao que 
lhes trouxe prestigio, admiragao e dinheiro. 

Mas a conduta desviada tambem pode ser recebida com 
indiferenga, 0 que depende de uma serie de circunstancias as 
quais nao sao alheias a transcendencia da conduta em si e a 
sua visibilidade. Assim, se esta se realiza na intimidade au em 
lugares isolados, mesmo sendo de uma certa intensidade, ):ode 
ser acolhida com uma tolerancia nao dispensada a urn fato 
publico de natureza igual. 

Quando a reagao e de desaprovagao, sao postos em pratica 
os chamados mecanismos de controle social. Sao estes, todos os 
instrumentos que servem para prevenir e reprimir 0 desvio, co-

G COHEN, A, ab. cit., p. 28 . 
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mo, por exemplo, a lei, a justiga, a organizagao de tribunais, os 
metodos de preven<;ao em geral, a profilaxia, as compensag6es 
que se estabeleeem em favor da vitima e qualquer outra medida 
que tenda a evitar 0 desvio. Estas medidas de controle social 
podem ser formais ou informais. 0 controle social e formal 
quando toma carac·teristicas institucionais, por exemplo, a lei, 
as tribunais e a policia. E informal, por exemplo, a simples 
reprovagao, bern como as of ens as, os gestos condenat6rios, as 
medidas de ostraeismo ou 0 exilio da pessoa do grupo, etc. 

Conduta delitiva e conduta desviada 

Existem, pois, dois tipos de conduta que aparentemente se 
assemelham; a conduta delitiva e a conduta desviada. 

. Que e delitivo e que e desviado? 
Quando falarmos nos mecanismos de criagao das normas 

penais, veremos que nao ha uma natureza propria do delitivo, 
mas que 0 delitivo e imposto de eima pela pessoa ou grupo que 
tern mais poder; que isso depende da posi<;ao de poder' e que 
esta posi<;ao de poder determinara que os interesses, as cren
gas e a eultura dos que usufruem essa posigao de predominio, 
definam 0 que e delitivo em uma sociedade. Nao podemos dizer 
que 0 homicidio ou 0 furto sao delitivos por natureza. Sao deli
tivos, porque em urn determinado momento da hist6ria de urn 
paiS, aqueles que detinham 0 poder suficiente para assegurar 
com os instrumentos legais, os seus interesses e crengas, consi
deraram que era uti! castiga-Ios. A prova disso e que ha dentro 
da cOletividade uma serie de valores fortemente desaprovados 
que excedem 0 limite de tolerancia da comunidade e que, no 
entanto, nunca chegam a fazer parte da conduta legalmente 
reprimida, ou seja, que e apenas conduta desviada, nao condu
ta delitiva. Nao e conduta delitiva porque nao houve alguem 
que tivesse por sua vez, poder e interesse suficientes para im" 
planta-la como conduta delitiva. 

Exemplo de conduta fortemente desaprovada pela coleti
vidade venezuelana, embora nao constituindo delito, e a 
bomossexualidade. 0 Centro de Investigag6es Criminol6gicas da 
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16 LOLA AN~YA~ D;E CASTRO 

Universidade de Zulia fez uma pesquisa emgrupos de profes
sores de educagao media, de reclusos reincidentes pOl' delitos 
considerados graves e de jovens, as primeiros, presumivelmente, 
representavam os transmissores de valores, os segundos os con
traventores e os Ultimos, os receptores de valorBs. Entre muitas 
outras perguntas, feitas para detectar se e certo, como afirma 
a criminologia tradicional, que 0 C6digo Penal e baseado na 
consciencia coletiva, indagou-se da reagao emocional sobre a 
homossexualidade. 

Ainda que parega surpreendente, aqueles que mais repu
cliaram a homossexualidade, foram os jovens, que pediam san
goes mais graves para ela.· E 0 repudio foi a resposta geraL 
Isto quer dizer que se vamos considerar delituosas as condutas 
que of end em interes~es fortemente arraigados na consciencia 
coletiva, pelo menos BID nosso meio, a homossexualidade me
receria ser delito. 

Por exemplo, em alguns paises ha uma forte tendencia' 
coletiva a descriminalizagao do aborto, que no entanto e incri
min ado em muitos paises, como Espanha e Venezuela. * Na Ve
nezuela, fumar maconha nao e delite, ** mas e possivel que a 
maioria da populagao gostasse de vel' 0 fate incriminado. Em 
contrapartida, embora 0 adulterio seja delito, *** que pode ser 
cometido pOI' homem ou por mulher, sao paucas as pessoas a 
quem importa que alguem seja levado ao carcere por adulte-

6 Este fai 0 resultado da pesquisa-piloto realizada peIo Centro 
de Investigaciones Criminol6gicas na Venezuela, como parte de urn 
programa de investigagao intercultural que se realiza com a colaborac;ao 
de varias paises do mundo, sob a coordenat;ao do Centro Internacional 
de Criminologia Comparada. Cf. Reacci6n Social a la Conducta Desvia
daJ Capitulo Criminologico n.O 4, argao do C.I.O., L.U.Z., 1976. 

* Tambem no Brasil 0 aborto e incriminado ate a data presente. 
(N,T.) 

• * No Brasil, relativamente a maconha, como aoS entorpecentes 
em geral, houve ahrandamento da pena (embora s.eja incriminado 0 

delito) em relag3.0 ao usuario ou dependente e exacerbagao da pena 
do traficante, segundo mudanga recente na legislagao. (N.T.) 

* * * Atualmente 0 adulterio, na Venezuela, deixou de ser delito, em 
virtude de uma senten~a que declarou a sua inconstitucionalidade, 
ba.seada na 19ualdade dos sexos perante a lei. 
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rio. * Nao s6 porque 0 adulterio e, em termos estatisticos, uma 
conduta mais ou menos normal, mas porque com 0 desenvolvi
mento das grandes sociedades estes delitos de dana fundamen
talmente privado perderam a transcendencia social. Isto signi
fica que nao ha uma correspondencia exata entre os valores 
sociais, quer dizer, entre 0 que dentroda sociedade se considera 
desvio, do ponto de vista das norm as sociais, e os valores juri
dicos. Portanto, nem tada conduta delitiva e desviada. 

Por igual, como acabamos de ver, nem tada canduta desvia
da e delitiva. as que afirmam que a correspondencia e exata, 
o fazem para su.stentar a autoridade moral e a legitimidade da 
lei, e esquecem, primeiro, que a lei e imposta por quem tern 
mais poder e de acordo com os sellS interesses, e segundo, que 
as normas de controle social formal, especialmente as leis, nao 
seguem 0 mesmo ritmo de evolugao que as normas sociais. a 
corpo de normas legais mais estavel que existe e talvez 0 do 
C6digo 'penal. Mas a estagnagao, a resistencia it mudanga, e 
uma caracteristica geral das instituigoes. Conseqiientemente, a 
conduta delituosa e a conduta desviada podem coincidir em urn 
determinado momento, porem nao sao necessariamente a mes
rna coisa. 7 

* ,No Brasil, caminha-se tambem :para a descriminalizaQao do 
~dulterio, em 'projeto de lei ja aprovado no Senado Federal e em dis
cussao na Camara Federal e em tese de doutoramento aprovada na 
F'aculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de
fendida par Ester Kosovski. (N.T.) 

7 Ver QUINNEY, Richard: iEs conducta desviada Za conducta delic
tiva? em Criminalagia, Textos para su E.studio. RecopiIac;ao de Rosa del 
Olma: Direccion de Prevencian del Delito y Centro de Investigaciones 
Penales y Criminologlcas de la Universidad de Carabobo, 1972. 
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Capitulo III 

AS NORMAS SOCIAlS NAS SOCIEDADES PRIMITIVAS E 
RURAIS E NAS SOCIEDADES INDUSTRIALIZADAS, 

CARACTERfSTICAS' CRIMIN6GENAS DAS SOCIEDADES 
INDUSTRIALIZADAS (CONFLITO DE NORMAS, 

INDIVIDUALISMO, AS RECOMPENSAS AO DELITO, 
MOBILIDADiE, ANONIMATO). TENDENCIAS A 

REORGANIZAQAO 

As normas socwzs nas sociedades rurais e rws sociedades 
industrializadas 

Para melhor entender 0 fenomeno da conduta desviada 
e necessario, em primeiro lugar, situar as diferenc;as que existem, 
em razao de seus sistemas normativos, entre as sociedades pri
mitivas e rurais e as sociedades industrializadas, tamoom cha
madas sociedades de alta diferenciac;ao social. 8 

1. Nas sociedades rurais, 0 jogo de normas (culturais e 
penais) que existe para controlar socialmente os membros da 
comunidade, e urn jogo de normas simples, elementar; ha pou
cas disposigoes sociais, mas muito seguras, muito conhecidas 
por todos; urn conjunto de normas que nao apresenta contra~ 
dic;5es. Nas sociedades diferenciadas, as normas sao em nfunero 
cada vez maior, mais complicadas, e mais elaboradas; 0 quii' e 

8 Cf., sabre este ponto para DINITZ. Sim6n DYNES, Russell 
CLARKE, Alfred. The Concept oj Deviance, N. Y. Oxford University Press, 
London, 1969, Toronto, 574 p. Ver 19ualmente Sutherland Edwin, Prin
cipes de Criminologie J Paris, Cujas, 1966, 662 p., cujos sistemas adotamos 
aqui. 
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CRlMINOLOGIA DA REAQAO SOCIAL 19 

16gico se pensarmos que estas sociedades devem controlar urn 
numero maior de pessoas que muito provaveJmente sao diferen
tes entre si em sua maneira de ver as coisas, de considerar as 
reJac:;5es, de avaJiar condutas, etc. Geralmente trata-se de so
ciedades cuj a popuJac;ao e heterogenea em razao da sua proce
dencia, costumes, profiss5es, interesses. Quer dizer que po de 
representar conjuntos normativos ou culturais as vezes diver
gentes. 

2. Por outro Jado, esse simples feixe normativo ao qual 
nos referimos relativamente as sociedades rurais e primitivas, 
{; compos to por normas que foram interiorizadas. Isto significa 
que as pe.ssoas que comp5em a comunidade, sentem estas normas 
como proprias, acreditam profundamente nelas, sentem que eles 
rnesmos geraram esta normatividade. Em compensac;ao, nas 
sociedades industria]j;mdas a normatividade e vivenciada como 
uma imposic:;ao. 

3. Quando as sociedades evoluem quantitativamente, tam
bern 0 fazem quaJitativamente, mas esta evoluc;ao nao e geral e 
algumas pessoas podem continuar sentindo a velha normati
vidade, enquanto outras representarao uma cultura nova. Tam
bern podem incorporar-se grupos migratorios com padroes 
culturais diversos. A colonizac:;ao e a anexac;ao produzem tam
bern estes efeitos. A mesma complexidade social derivada das 
grandes aglomerac;i5es, nas quais 0 anonimato permite desen
volvimentos culturais independentes e diferenciados que sao 
contemporlineos entre si, estimula a desintegrac:;ao. A massifi
cac:;lio geralmente se produz so a nivel superficial. Nestes casos, 
a maioria impoe as suas normas a minoria, de maneira que as 
normas predominantes serao normas impostas, nao interiori
zadas, normas que nem todo 0 mundo sente, porque existirao. 
grupos que pensam de uma maneira e grupos que pensam de 
Gutra. Urn exemplo pode ser dado com a comunidade indigena 
goajim. Para eles, matar quem matou urn parente, segundO a 
imposic:;ao cultural da vendetta, e alem de norma social, norma 
etica e, poderiamos dizer, juridica, se considerarmos que tern 

83~043 ~ 3 
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20 LOLA ANIYAR DE C!1.STRO 

peso e vigencia de norma juridica para 0 grupo goajim; em 
compensa<;ao, para outros grupos cuIturais do pais, fazer jus
ti<;a pelas pr6prias maos, po de nao ser uma norma etica, e de 
inicio nao e uma norma juridica. 

Estas normas, pois, nas sociedades rurais, sao normas inte
gradas, quer dizer que sao iguais para todos, que nao ha padr6e.~ 
cuIturais opostos entre si. Nas sociedades diferenciadas, como 
sao normas impostas, nao ha possibilidade de integral' todos 
na submissao a estas normas. 

4. Nas sociedades rurais, quando uma pessoa se desvia 
destas normas, a sociedade se encarrega dela, procura ajuda-la 
protege-Ia, averiguar por que agiu desta forma, em todo caso, 
considerara que estar pessoa e algo mais do que esta conduta 
desviada esta assinalando. Uma pessoa numa sociedade rural, 
e alguem a quem todos conhecem, e 0 padre, medico, farmaceu
tico, pedreiro, e se esta pessoa comete um furto, e um padre 
que cometeu um furto, um pedreiro que cometeu um furto, urn 
farmaceutico que cometeu um furto, continua sendo a pessoa 
que todos conhecem. Nas sociedades industriaIizadas, quando 
um padre, um pedreiro, um medico, alguem que apenas re
presenta mais um nome, comete um furto, para 0 individuo 
comum a sua imagem nao mais sera a de um medico, ou um 
pedreiro, ou um padre, mas a de um ladrao; quer dizer, a con
duta desviada engloba todas as outras caracteristicas da pessoa, 
por assim dizer, engole as outras qualidades da pessoa. Isto 
acontece em razao de urn anonimato que e proprio destas socie
dades, 0 qual gera a tendencia de economizar 0 objetivo, a afe
t.ividade e a analise. Ninguem conhece todas as pessoas que 
vivem em uma cidade de um milhao de habitantes, nem sequer 
a 1 % dessa gente; entao quando alguem e acusado de cometer 
um furto, esta pessoa e um ladrao e nada mais. 

Numa sociedade pequena, 0 farmaceutico que violentou 
uma rapariga e 0 farmaceutico que todD 0 mundo conhece, que 
to do 0 mundo sabe que tem mulher, filhos, que tem a casa na 
esquina, umas vacas no cUlTal, etc., e que alem disso cometeu 
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um estupro. a. desvio, nestas sociedades, e, assim, s6 uma parte 
da conduta total de uma pessoa, enquanto que para as socie
dades industrializadas, a conduta toda se converte no desvio . 

5. Nas sociedades rurais, a sanc;;ao a conduta desviada e 
imediata e certa. Nas sociedades complexas, e postergada e a 
sua aplicac;;ao e incerta. A influencia crimin6gena desta carac
teristica de nao efetividade do controle social, tem sido ampla
mente analisada pela literatura criminol6gica e penal. 

Caracteristicas. das sociedades industrializadas 

Fizemos referencia a evoluC;;ao efetuada a partir da trans
formac;;ao das sociedades primitivas, rurais, em sociedades in
dustrializadas e explicamos como as normas que existiam nesses 
diferentes grupos sociais se diferenciavam entre si, numa escala 
que vai da maxima simplicidade a mais elaborada complexidade, 
no ultimo tipo de sociedade. Para abordar 0 pl:oblema do crime 
lla sociedade atuai, e necessario que nos refiramos aoque suce
de em nossas sociedades, que ja nao sao sociedades primitivas 
nem rurais, e anaIisar os fenamenos que sao prepondetantes 
nelas e que indubitavelmente determinaram uma afluencia 
maior de condutas problematicas. 9 

Contlito's de normas 

Verificamos que nas grandes sociedades desta epoca, muito 
evoluidas e complexas, as pessoas pertencem a mais de um 
grupo. Pertencem em primeiro lugar a seu grupo familiar, mas 
tambem a um grupo recreativo, a um grupo desportivo, a um 
grupo religioso, a um grupo profissional e assim sncessivamente. 
Cad a grupo desta natureza, se caracteriza por tel' uma nor
matividade pr6pria (normatividade entendida, em sua vertente 
s6cio-cultural, nao legal). Assim, por exemplo, urn jovem vive 

g Sobre a relevancia destas caracteris-ticas, cf. SUTHERLAND, E.: 
Principes de Criminologie: Paris, Cujas, 1966, 662 p. 
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com a sua familia, na qual as normas de conduta se assemelham 
bastante a normatividade primitiva, rural; mas quando sai de 
casa e se encontra num grupo desportivo, com os seus compa
nheiros de jogo de futebol, por exemplo, que podem pensar e 
atuar de uma maneira diferente, tem que se adaptar a este 
modelo novo. Igualmente e possivel que 0 seu grupo profissional 
011 0 seu grupo politico Ihe tracem normas diferentes, ou que 
o grupo religioso ao qual perten<;a tenha uma normatividade 
que seja oposta as anteriormente citadas: Neste caso 0 individuo 
encontra-se com uma serie de modelos dessemelhantes de com
portamento, entre os quais, em uma determinada situa<;ao,' de
veta escolher um. Afirma-se que quando ha diversos tipos de 
normas nao convergentes, que confluem para solucionar. um 
determinado caso, prpduz-se desorganizagao social, isto e ausen
cia de normas de c:6nduta. Quando se tern varias possiveis 
solug6es para um problema, praticamente nao se tem nenhuma 
solugao, porque se torna dificil escolher a mais apropriada entre 
todas. Esta ausencia de normas e 0 que em sociologia se de
nominou anomia. 

Anomia significa ausencia de normas, mas tambem desor
ganiza<;ao social por incapacidade das normas serem eficazmen
te impostas as condutas. E a desregula<;ao. Produz-se quando 
os grupos sao tao variados que, embora pare<;a contraditorio, 
ha um excesso de normas que convergem para solucionar urn 
determinado caso. Isto e mais caracteristico ainda, nas socie
dades que receberam grandes correntes imigratorias, por exem
plo, os Estados Unidos, pais de aluviao, onde chegaram imigra
<;6es diferentes em diferentes periodos; a italiana, a irlandesa, 
a alema, a por-torriquel)ha, recentemente, a cubana, a vietna
mita, etc. Hoje se faJa de uma revolu<;ao da mobilidade. "Esta 
idade pode ser designada pelos historiadores do futuro, como 0 

seculo dos refugiados voluntarios e ihvoluntarios." 10 Cada um 

10 Cf. DINITZ, DYNES e CLARKE: Deviance: N. Y. Oxford University 
Press, London 1969, Toronto, 574 p. Ha refugiados de guerra, persegui
goes, catastrofes economicas, imigrantes em busca de melhores opor
tunidades, politicos. Milhares se movem atraves do mundo. Na Calif6r
nia,. um "nativo" e quem j a vive ali ha 5 anos. 

i-
t 
tl 

~ 

CRlMlNOLOGIA DA REAQ1io SOCIAL 23 

destes grupos nacionais traz consigo formas culturais que podem 
coincidir, mas que em determinadas ocasi6es sao antagonicas. 
Isto compJica e desorganiza ainda mais a vida dentro da socie
dade. A. este ultimo tipo de conflito cultural, 0 conflito de 
normas, referiu-se especificamente Sellin. 11 Nestes casos pode-se 
operar a irrup<;ao de certas condutas deJitivas e desviadas. 0 
exemplo mais caracteristico, e 0 da Mafia, espalhada nos Esta· 
dos Unidos e praticamente em todo 0 mundo. A Mafia e porta
dora de uma cultura propria de uma regiao do suI da Italia, a 
Sicilia. Os seus integrantes nao estao desorganizados sociahnen
te, em relagao a seu meio de origem, mas contribuem para a 
desorganiza<;ao soCial no meio de iinigra<;ao. 

A Venezuela e tambiim um paiS de aluviao, produto de for
tes correntes migratorias internas e externas. Os conflitos 
culturais nao sao menores no caso do grande exodo rural para 
a capital em busca de melhores condi<;6es de vida. Pelo menos 
em Caracas ja se estabelecem os tra<;os completos de uma me
tropole; composta por grupos de italianos, portugueses, espa
nhois, colombianos, a mais recente afluencia de argentinos, . 
chilenos e equatorianos e uma forte imigra<;ao rural." Como 
Be sabe, a influencia das imigra<;6es. na delinqtiencia, tem tido 
ampla repercussao em Criminologia. Fjcou demonstrado que os 
problemas de adapta<;ao ao novo meio se tornam conflitivos para 
a sociedade, a partir da segunda gera<;ao, uma vez que os jovens 
saem do casulo de prote<;ao familiar e tentam adaptar-se as 
formas culturais do Iugar de recep<;ao. 

Por outro lado, a coexistencia de grupos autoctones com 
diferentes graus de transculturagao, em cidades que refletem 
em grande parte 0 modelo da chamada civiliza<;ao ocidental, 
constitui-se tambem em fonte de oposi<;ao cultural. 

11 SELLIN, Th.: Cultura, Con/lieto Iy Crimen, Caracas, Edit. Efofac, 
1969, 105 p. 

* Nota da autora: Em Caracas estima-se. para 1977, a existencia 
de 55.000 argentinos. Somente na cidade de Maracaibo. ha uma estima
tiva aproximada de 200.000 colombianos, paiS, geralmente atravessam 
a fronteira sem documentagao. Na zona rural de Zulia a cifra e tambem 
enonne. 



I ~ 

1
',[,1", I, "I t,· ) 
;I~ 
~!l ~j 
~:! 

I 
I 
~~. 

1,',1
1

:,' ft " 
d , 

J r 
• I' 1 , 
if ;J', 

'I 'i 

~~ .,,' 
I 
,! , 

1: 

1
', I.!!, 

I 
" i 

, ! n q 
III (, 
~ I; 

ill 
',II 
I ~. 

r 

I
:, 
i\ 
Ii' 
I
, , 
:1 

! 
1\ 
, II 

r~ 

24 LOLA ANIYAR DE CASTRO 

Em contrapar.tida, na sociedade primitiva a pessoa tern 
apenas como grupo de referencia, 0 seu grupo familiar, a vizi
nllanga e a sua pequena cidade, A familia determina quais sao 
as suas ambigoes, a carreira a escolher: se tern impedimentos 
fisicos ou mentais, colabora com eIa, ajuda-a, nao ve isto como 
uma catastrof,e mas como uma desgraga pessoal; 0 individuo 
nao el)frenta grandes decisoes ao ten tar solucionar problemas 
que se the apresentam, nem durante 0 processo de formagao 
de sua identidade pessoal, porque 0 padrao de conduta a seguir 
e so urn, Sobre 0 dificil processo de construgao da identidade" 
pessoal dos adolescentes nas sociedades muito urbanizadas, 
insistiu muito a criminologia da delinquencia juveniL 

No entanto, para alguns autores, nao ha desorganizar;iio 
nas sociedades industrializadas, mas uma nova forma de 01'

ganizagao social que.se caracteriza pela diversificagao norma
tiva e pela complexidade da sociedade. 12 

o individualismo 13 

Na raiz da chamada revolugao industrial, estabelecem-se 
novas formas Iegais e ideologicas. Ja nao e importante 0 bern 
coletivo, a comunidade, mas 0 bern individuaL Cada membro 
da- cbmunidade se ocupa em melhorar os seus proprios bens, 
sua smide, a sua felicidade, mesmo que seja a custa dos bens, 
da saude e da felicidade dos outros, Como disse Sutherland, 
o individuaJismo foi urn principio valioso para enfrentar os 
regimes totalitarios, mas' depois da revolugao francesa e das 
revolugoes de independencia americanas, este. principio conver
te-se em urn inimigo da coletividade: uma vez que as revolu
goes foram feitas, que os novos regimes se instalaram, 0 interesse 
predominante volta a ser 0 homem, 0 individuo e nao a co
munidade, 

Nas sociedades feudais, mesmo sendo absolutistas e tota
Iitarias, as classes sociais mantinham uma serie de direitos e 
obrigagoes reciprocos: os servos da gleba deviam trabalhar para 

12 Cf. SUTHERLAND, ob. cit. 

13 IbidemJ onde Be usam estes termos. 
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os senhores feudais, mas estes deviam-Ihes em troca, protegao 
e meios de subsistencia. Ravia, pois, urna certa compenetra~o 
social. Enquanto que hoje em dia, na corrida pelo exito eco
n6mico e pelo status, 0 interesse de cada urn e de cada classe, 
confronta-se abertamente com os dos demais. 

POl' isso e que se diz que entre as caracteristicas do homem 
tie negocios, que poderiamos considerar como a personalidade 
nuclear da sociedade capitalista e as caracteristicas do delin
quente, praticamente nao ha diferengas, porque 0 homem de 
negocios tambem passa pOI' cima dos interesses dos demais, 
manifesta uma grande indiferenga afetiva pelos outros e pro
cura em qualquer caso 0 seu proprio beneficio. 

Para sutherland, as ul1icas diferengas que possivelmente 

C'xistem entre eles sao: 

L Que 0 homem de negocios tern mais arraigado 0 sen
timento de hierarquia social (ve com maior desprezo os que nao 
tern dinheiro) enquanto que os delinquentes convencionais per

tericem a mesma classe, e 

2. que os delinqtientes elaboram os seus projetos de agao 
vital a muito curto prazo, enquanto os homens de negocios 0 

fazem a longo prazo. Quer dizer: se 0 delinquente necessita 
comer, rouba e come, a curto prazo; 0 homem de negocios pro
jeta 0 seu roubo ao longo do tempo e do espago, com mais 
paciencia, desde 0 inicio, porque tern menos urgencias vitais a 

solucionar. 
o empresario, em termos concretos, mas tambem toda a 

pessoa da sociedade capitalista, programa a sua vida de forma 
a obter riquezas. 0 importante e 0 status, tel' exito; e tel' exito 
significa tel' dinheiro e nao, ser inteligente, OU artista ou tel' 
sensibilidade, OU manifestar bons sentimentos ou ser cooperador 

ou solidario, As "boas quaJidades" Se> reduzem unica e exclusi
vamente a termos monetarios. A vida programada em fun9ao do 
signa monetario' e individualista, personalista e se caracteriza 
pela indiferenga para com os demais e portanto nao se distancia 
muito do projeto de vida de urn delinqiiente. 
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A grande qualidade do homem dentro do nosso sistema 
de .produc;ao, e trabalhar muito, de qualquer forma, economizar 
e obter riquezas para consumir. 0 novelista italiano, Alberto 
Moravia; baseado numa viagem a China Popular, escreve ao 
seu regresso a Italia um livr~, no qual define 0 homem da 
sociedade capitalista, que e uma sociedade de produc;ao de mer
cadorias, com uma metatora muito rude, mas muito gratica, 
como· "uma longa triPa que consome e excreta";e toda a vida 
esta organizada em func;ao do consumo pOl'que e do interesse 
da classe. economicamente poderosa e dominante, que os indi
viduos nao.tenhamoutro objetivo vitalqueo de consumir, pois 
isto Ihe produz riquezas. 

Nesta especie de circulovicioso criam-se necessidades vitais 
c impele-se 0 homem1a cada vez mais, entrar dentro da meca
nica produc;ao-consumo. As pessoas que nao sao aptas a produ
zir nesta sociedade, entao marginalizadas, nOO interessam a 
ninguem. Os invalidos, os jovens, as pessoas com problemas 
mentais, os cegos, os anciaos, os delinqiientes, os ociosos, naa 
interessam a sociedade de consumo, pOl'que sij,o improdutivos. 
Por esta razao e que sao os excluidos, os abandonados, os rele
gados a estas zonas de dep6sito que sao os asilos, os carceres e 
as escolas, 14 porque nao entram no terreno competitiv~ ao 
menos que sejam significativos como sujeitos de consumo. A 
sociedade capitalista e, pois, podemos dize-Io, uma sociedade 
altamente negativa, egoista e criminosa por natureza. 

As 1'ecompensas ao deUto 

Como diz Barbara Wooton, uma baronesa inglesa dedicada 
~. Criminologia, 15 esta sociedade da mais recompensa ao delita 
do que a virtude: "enquanto que menos da metade dos delitos 
conhecidos pela policia sao resolvidos (e isto quer dizerque 0 

14 BASAGLIAJ Franco e BASAGLIA- ONGARO, Franca; La Maggioranz((;. 
DevianteJ Miliio, Einaudi, ,1971. Segundo estes autores, 0 fortalecirriento 
de uma "maiaria desviadall permitira a nns poucos gerenciar os fios
da maquinaria produtiva em seu interesse e com mais beneficios. 

Hi WOOTON, Barbara: El Delita y sus Recompensas em Criminologia~ 
Textos para su Estudio, ob. cit., p. 62 (Recopila;;ao de Rosa del Olmo L 
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delinqiiente e levad6 a julgamento), ci delito oferece pelo menos, 
uma oportunidade tau boa de obter dinheiro f:'tci! como jogat 
na Bolsa de Valores; e com um lamentavel desprezo pela' epi
demiologia do comportamento de massas, a imprensa e 0 radio 
estao por demais desejosos em dar publicidade a qualquer um 
que eoloque obstaculos em algum trilho de estrada de ferro ou 
erie um disturbio em dias de festa nacional em um balneatio. 
A simples verdade, e como afirmou 0 Professor Epratt em uma 
COl')fereneia para a Howard League ha uns dois anos, qiIe 0 

delito para delLl'lqiiente e uma recompensa maior que 0 respeito, 
pois do contra:rio seria respeitoso. Para conduzi-Ios pelos cami
Jlhos da virtude temos que the oferecer melhores premios: Se 
pudessemos descobrir como tornar atraente a obediencia a lei 
para os delinqiientes, nao enviariamos jovens transviados a 
centros de detenc;ao onde 0 regime espartano nao e exatamente 
a demonstrac;ao dos deslumbrantes encantos de ser bom". 

As recompensas economicas do chamado crime do colarinho 
bmnco, como veremos, nao tem contrapeso negativo na opiniao 
publica. Isto e importante, porque quando 0 valor IJiaisim" 
portante de uma sociedade e a obtenc;ao a qualque:r prec;o, de 
status e lucro, e inutil esforc;ar-se para moralizar diante do 
pequeno ladrao, do estelionatario ou chantagista de pequena 
monta. 

A mobilidade e 0 anonimato 

Ol1tra caraeteristica destas sociedades, e a mobil ida de. Ha 
dois tipos de mobilidade a vertical, que a produzida por as
censao economica, de uma, para outra classe social; e a mobi
lidade horizontal que representa a transferencia de pessoas ou 
grupos no espac;o. 

As sociedades industrializadas se caracterizam por uma 
grande mobilidade horizontal, porque os grupos primarios como 
a familia (que dl?ixou de ser a familia grande e patriarcal de 
antigamente e eonverteu-se em um pequeno grupo composto 
somente de pai, mae e filhos), geralmente ou nao se fixam por 
muito tempo na mesma vizinhan~a, ou se mudam de umacidade 
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para outra, em busca de melhores oportunidades de emprego. 
Esta mobilidade contribui ainda mais para a eliminagao do pa
draa unico da conduta. A medida que a familia vai mudando 
de vizinhan<;a, a crianga, a jovem, vai mudando de amigos, de 
caras conhecidas, de escola, de grupos profissionais de referen
cia, de grupos educacionais, religiosos, etc. Encontram-se pais, 
esse.'; jovens, em grandes dificuldades para integral' a sua pro
IJria identidade, porque-carecem de modelo unico para imitar, 
de pessoa estavel com a qual identificar-se. 

Isto tambem acontece, porque a.mbos as progenitores pos
sivelmente trabalham e encontram-se a maior parte do tempo 
fora do cantata com a crianga. 

Tudo isto causa, par sua vez, um grande anonimato e urn 
grande desajuste em Irelagao ao que nos rodeia, dentro da co
nilinidade. Nao ha um' arraigamento social verdadeiro. 

Alguns criminologos estudaram a influencia da mobilidade 
horizontal no cometimento de delitos. Em urn estudo feito par 
Reiss em Chicago, ele constatou que 38 % dos delinqiientes 
analisados, que estavam sob a sistema de prova au probation, 
residiam no lugar onde cometeram a deli to, havia menos de 
urn ano, quer dizer, eram pessoas novas no lugar. 16 Estas pes
soas que sao desconhecidas em seu meio mais proximo, e sofrem, 
conseqiientemente, menos press6es de ambiente, evidenciam 
uma maior indiferenga para com este meio. 

POl' outro lado, se variam as expectativas sociais, pais varia 
o grupo, e dificil manter uma conduta conformista, nao 
desviada. 

Em relagao it mobilidade horizontal, estudou-se tambem 
a irifluencia do turismo na delinqiiencia. Encontram-se cifras 
tais como a de 25.000 toalhas desaparecidas POI' ana, de um 
hotel nos Estados Unidos; e isto e porque as pessoas que vao a 
utri hotel sao pessoas anonimas, que entram e saem no dia se
gtiinte e nao voltam mais a encontrar-se. Depois, as objetos 
roubados, aos olhos do viajante, nao pertencem a ninguem que 
lhes importe: um hotel e uma entidade abstrata. Inclusive, na 

] G Cit. por SUTHERLAND. 
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Inglaterra medieval, a ladrao chamava-se via.jante, isto e, pes
soa que se trasJada de urn lugar para outro. Tambem naS 
paradisiacas ilhas do Caribe, a turismo incidiu violentamente 
no acrescimo dos indices delitivos, nao somente em relagao aos 
crimes contra a propriedade, como tambem relativamente aos 
crimes contra a pessoa e contra os costumes. 17 

Elementos da personalidade criminogena pTesentes na 
sociedade atuaZ 

Ao transferir os elementos que, no seu modo de entender, 
configuram a personalidade do crimina so, para a 'Sociedade 
atual, capitalista, complexa e industrializada, Pinatel '8 acha 
que ela reflete as seguintes caracteres negativos: a egocentris
rna, a instabilidade, a agressividade e a indiferenga afetiva. 0 
egocentrismo equivaleria ao individualismo; a fraqueza, it falta 
de freios au inibi<;6es para obter a que se quer au necessita pro
gramando a sua atividade a longo prazo; a agressividade a 
violencia; enquanto que a indiferenga afetiva seria a resultado 
daquele individualismo, da mobilidade, do anonimato e da falta 
de raizes sociais, que sao elementos essenciais it nova sociedade. 
Par isso pode-se afirmar acerca das grandes cidades do sistema 
capitalista, que sao sociedades criminogenas par natureza. 

7'endencias Ii 1'eoTganiza<;ao 

Esta nova fiJosofia individualista, egoista, das grandes so
ciedades, depara-se com a obstaculo do tipo de sociedade que ela 
mesma criou, e se defronta com 0 fato de que a livre concor
rencia. e urn pouco a luta dos lobos contra os lobos. Ha entao, 
segundo indica Sutherland, 19 uma tendencia a reorganizar-I;e 
em formas comunitarias, que se evidenciaria da seguinte 
maneira: 

17 Cf. as trabalhos do 1.0 Seminario de Criminologia comparada 
das Paises do Caribe, Guadalupe. die. 1975. 

18 PINATEL, Jean: La Societe Crirninogene, Paris, CaIman Levy, 1972. 
19 SUTHERLAND, ab. cit. 
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1. Form8lll-se as grandes corpora~6es, as enormes cadeiaso 
de supermercados e lojas de departamentos. Surgem as empre
sas transnacionais que tern filiais em diferentes paises do 
mundo, tl'usts poderosos que podem decidir elei<;6es e derrubm' 
g'overnos nos paises filiais. Estas gran des corpora~5es tentam 
de certa forma suprir as dificuldades do individualismo que ja 
se vinha manifestando como algo negativo para os interesses 
individuais dos poderosos. 

2. Por outr~ lado, surgem ideias nacionaJistas muito ar
raigadas, a nivel politico, como 0 nazismo na Alemanha e 0 

fascismo na ItaJia, e algnns grnpos como 0 New Deal, nos Es
tados Unidos, que e uma forma de nacionaJismo norte-ameri
cano; muito ligado com grupos como 0 Ku-Klux-Klan. 

3. SUl'gem tambem novas tendencias coletivistas a nivel 
ideologico, como 0 sociaJismo que come~a a recobrir grandes 
extens5es do mundo. Mas no socialismo, as vanta gens sao ver
dadeiramente para a "coletividade: nao' e"'uma forma de reor
ganiza<;ao ao estilo das anteriores, nas quais 0 agrupamento se 
reaJiza para conseguir vantagens sempre individuais. 

4. Tambem nas grandes cidades, a tendencia e de descen
traliza<;ao urbana e formam-se nucleos na periferia, pequenas 
cidades-satelites, nas quais, de certo modo, a vida come<;a a 
ser como nas sociedades rurais, mais comunitaria, nas quais 
se perde urn pouco a neurose e a alienagao da cidade grande. 

5. Considera-se outrossim que 0 desenvolvimento do me
todo cientffico a nivel internacional, utilizado para investigar 
problemas mundiais, economicos, cientfficos, sociais, etc, e 
igmithnente uma tentativa de reunifica<;ao. 

1 ... ~".. 

-,', .. 

'Li· 

Capitulo IV 

A CRIMINALIDADE NA SOCIEDADE ATUAL; TIPO DE 
CRIME E ORGANIZA<;AO SOCIAL. 0 CUSTO DO DELITO. 
ASPECTOS POSITIVOS DA CRIMINALIDADE E A CONDUTA 
DESVIADA. A FUNCIONALIDADE DE AMBAS AS CONDUTAS 

A cTiminaZidade na sociedade atual 

De modo geral, pode-se dizer qne ha uma especie de panico 
mundial em relac;ao ao chamado auge delitivo. Os programas 
politicos eleitorais consagram boa parte das suas promessas a 
tranqiiilizar 0 publico e aos org.anismos colegiados dajndustl:ia 
e do comercio, oferecendo medidas drasticas - sempre repres
sivas e nunca preventivas - para conter uma mare que se 
anuncia como monstro crescente. Por seu lado, a imprensa 
causa alarme com a vistosidade dos titulos e das fotografias 
escatologicamente violentas da chamada pagina vermelha. 

Yale Kamisar, no entanto, em urn artigo intituiado 
Quando nao houve uma cTise na cTiminalidade?, 20 faz uma rela
<;ao de identicas situac;6es de panico social desde 1910, nas quais 
l.ambem se proclamaram grandes emergencias. Como exemplo, 
cita que em uma delas, Acheson alegava que as modifica,5es 
no modo de sentenciar e do processo penal, teriam 0 mesmo 
efeito sobre a incidencia massificante do crime, de uma aspiri
na sobre urn tumor cerebral. No entanto, Kamisar afirma que 
as crises da criminalidade sao aparentes e se devem, fundamen-

2{) KAlVIISAR, Yale: When wasn't there a cri1ne crisis? in DINITZ, S., 
DYNES, R. e CLARKE, A., Deviance. N. Y. oxford University press. Lon
don-Toronto, 1969, 574. p. 
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talmente a uma conduta manipuladora dos meios de comu
nicagao. 

Dando 0 devido desconto ao fato sabido de que a chamada 
regra de ouro do jornalismo comercial e Crime, Sexo, Esporte, 
e de que freqiientemente existe a intengao manifesta de dis
trail' e oriental' a aten~ao do publico para situa~oes menos 
conflitivas para 0 equilibrio social do que as que sao geralmen
te colocadas, nao podemos desconhecer 0 crescimento - se nao 
do volume relativo do delito registrado (relativo ao crescimento 
populacional 'e da urbanizagao em geral) -, certamente de 
novas formas delitivas, e da instalac;ao da violencia em todos 
Oll niveis da vida social. 

E claro que a fOn;(e generalizada no Terceiro Mundo, com 
suas cifras alarmante~.:de mortes e retardamento mental por 
desnutri<;ao, as guerra", mundiais,' coloniais e outras de predo
minio politico e economico, os exterminios genocidas e todo 0 

genero de atrozes catastrofes coletivas, que nao [oram previstas 
pela humanidade no desenvolvimento das chamadas ciencias 
do homem, contribuiram para que a morte perdesse a sua dra-_ 
maticidade e transcendencia, a violencia se tornasse banal e 
que se instaurasse um estado geral de indiferen<;a afetiva e 
ensinamento em cad a individuo. 

A violencia, que tern side elemento nuclear da historia, 
adquire hoje 0 carater de convidado cotidiano e familiar. Ela 
se estabelece nao somente em seus niveis mais evidentes. A lite
ratura socio-criminologica tern assinalado as suas manifesta
~6es institucionais (a economica, a juridica e a cultural) , como 
formas primarias e opressivas de violencia. 0 bispo Helder 
Camara 21 disse, a proposito, que a primeira das violencias, da 
qual emanam outras formas, e a injusti<;a: "a violencia esta em 
todas as partes, onipresente e multiforme: brutal, aberta, sutil, 

21 CAMARA, Helder: A violencia, unica opgtio?, in Paz e Terra, n.O 7. 
abril 1968, Rio de Janeiro, citado por Jose Maria Rrco, Criminalite et 
Justice Pen ale en Alnerique Latine, Montreal, mimeografado, 1976. 
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insidiosa, racionalizada, cientifica, condensada, solidificada, 
anomma, abstrata, irresponsavel".22 

Um reflexo das tensoes entre classes, entre jovens e adultos, 
entre mulheres e homens, entre governo e oposi<;ao, entre bran
cos e negros, entre grupos ideologicos opostos, e a violencia 
coletiva que se abate nas ruas, universidades, liceus e carceres. 
Os movimentos de contestagao ideologica, as torturas oficiais, 
a repressao governamental no nosso continente, as guerras de 
guerrilhas, os assassinatos politicos, os massacres, os seqiiestros 
e os atos de pirataria aerea sao manifesta«;oes privilegiadas da 
violencia nesta parte do mundo. 

Um ponto de partida significativo para a ativagao intelec
tual de grandes movimentos de for<;a e protesto foi sem duvida 
a chamada revolugao de maio -- Paris, 1968 -, na qual a agao 
combinada de estudantes e operarios, sustentada pela fon;a 
moral de intelectuais do gabarito de Marcuse e Sartre, e artistas 
renomados, nao so. quase atinge 0 ponto de derrubar 0 governo 
deg'aulista, mas estende as suas vibra<;oes aos paises mais lon
ginquos, conscientizando grandes massas de estudantes, 'profes
sores e gente da rua, para a identifica<;ao dos males da sociedade 
atual (consumismo, massifica«;ao espiritual, exploragao, repres
sao), penetrando por ultimo nas prisoes, politizando os motins 
e revoltas e desencadeando de passagem, uma furia editorial de 
conteudo contestatorio. 

'Os valores da violencia se transmitem sem cortes atraves 
da literatura, dos jogos, da televisao, da imprensa. J. M. Mayor
ca pesquisa uma semana de televisao venezuelana em seus pro-

22 Ver, iguaJmente, Severin-Carlos VERSELE, Franco BASAGLIA, Phi

lippe ROBERT,. Escola de Jornalismo LUZ, Robert STAPLES, e Vasile 
STANCIU, respectivamente: La Viole.ncia InstitucionaZizada, Violencia en 
Ia Maryinalidad, Protestas en grupo, VioZencia ty Control Social, LoS 
Medios de Comunicaci6n de Masas en una Sociedad capitalista, Colo
nialismo interno y Violencia neg1"a, Violencia Iy Mac1"oc1'iminologia, em 
Los Rastas de la Violencia, recopilagao de Lola Aniyar de Castro, vol, I, 
Ediciones del Centro .de Investigaciones Crimino16gicas de la Univer
sid ad del ZUlia, Maracaibo, 1976, nos quais se enfoca a violencia de rua 
(ou contraviolencia) como uma resposta a viol€mcia instituCionalizada. 
e on de se evidenciam as. aspectos deste ultimo tipo de violencia. 
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gramas de maior audiencia (12h, 14h, 18h, e 23h), nas quais 
encontra 45 homicidios, 52 roubos, 35 estupros, 32 adulterios, 
4 seqiiestros, 173 les5es corporais, 274 brigas, 69 estelionatos, 
334 casos de drogas e outros:23 

A violencia, em suma, e 0 jogo preferido das decadas de 
60 e 70. 

As estatisticas acusam uma minima parte, mas sao elo
qiientes. A partir de 63 comegam as matangas de policiais nos 
Estados Unidos, especialmente nas cidades de Detroit e Ne
wark, 24 considerados os representantes da vioJencia oficial. Na 
Venezuela as matangas de policiais comegam tambem no ini
cio da dec ada de 60. 

Somente na America Latina executam-se 118 casos de pira
taria aerea de urn total mundial de 328 no periodo de 1958-71. , 
A Argentina alcanga.cifras astronomicas de casos de assassina
tos politicos de direita e esquerda a partir de 71. A existencia 
do Esquadrao da Morte no Brasil, as matangas no Chile, no 
golpe militar, considerados casos significativos, embora nao os 

. flnicos, eontribuenl para. desenhar 0 quadro de uma criminali
dade generalizada de alto nivel, diante da qual se desmoronam 
.r..s teorias, investigag5es e estudos da criminologia penitencia
ria tradicional. 

Tipo de delito e organizaqao social 

o delito registrado e uma mostra nao representativa da 
delinqiiencia. 

A nao ser que uma recopila<;ao estatistica seja muito aper
feigoada, tanto pOI' recolher os niveis mais baixos da detengao 
de conduta delitiva, como pOI' uma classificagao racional das 
infrag5es e dos infratores, ela nao demonstrari nem a irrupgao 

23 Cf. Los medias de Comunicaci6n de masa en U1na 80ciedad capi
talista, Escola de Jornalismo da Universidade de Zulia, em Los Rostros 
-de la Violencia, ab. cit. 

24 Cf. The Kerner Report: Report of the National Advisory 
Commission on Civil Disorders, Toronto, -N. Y., Londres, Bantam 
Books, 1968. 
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niq:!afiorama criinillologico dil; ffllxa' etil.ria juvenil, nell' uma 
g"I'ailde quantidhde'de'ndvalffarmas deconduta criminal. Em 
todo ocaso, nao aparecem, nas·estat!.Sticas, os delitos cometidos' 

. pol" pessoas de alto status s6cio-economico - a menosque te
nham sidb excepcionalmenie escandalosos - e, portanto, tam~ 
bem nao aparecerri- as.'farmas delitivas que sao caracterfsticas 
d-essa classe social' (refinado estelionato coletivo, manejo frau
dulento docrectito, falenCias fraudulimtas, autoria intelectual 
e' crinleS' do "colari.llhd, branco" em geral). 

TambeIn ha diferengarias formas delitivas do ambiente' 
rural e· do ambiente urbano, (aquelas mais rudes e passionais, 
estas mais intelectuais) a menbs no que concerne a America' 
Latina: e outras paises do Terceiro Mundo. Urn estudo ja clas
sico de Szabo 25' demonstra que b nivel de urbanizac;ao de uma 
zona nao influi muito nas formas e quaritidades dos delitos. 
Oestudo foi feito naFrangae Belgica, e .conclui afirmando que 
a facilidade atual das comunicac;5es entre cidade. e campo cone: 
tribui para unifOl'mizar valores e condutas. Mas refere-se a. pal
ses altamenteindustrializadosonde nao se aprecia a grande
distancia qualitativa que hi entreessas regi5es em nossos paf
ses. A chamada delinquencia convencional varia, em conse
qiiencia, de acbrdo com 0 tipo_ de sistema de produgao; mas' 
tambem segundo 0 grau de desenvolvimento cultural e de evo
Iw;ao socio-eeonomica, 

Vejamos alguns exemplos: 2. 

Na -Africa por.exemplo, 'hi dois n,iveis muitodiferenciados, 
o urbano·e 0 rural. 

:No nivel rural, a magiacontin,ua sendo um meio impol'
tante de cometer delitos, tanto· para enganar' outros utilizando' 
a. .. c~edulidade, como para' provocar lesoes e morte. 0 adulterio, .. 
a· corrupgao e 0 peculato comegam tambem'a se instalar nas'
jovens republicas africanas;. crescem as faixas delitivas, os se-: 
qtiestros e o·roubo 'de gado. Pode-se dizer que neste continente, 

25 SZABO, D~nis:' Crimes et Villes,. em "Deviance et Crimlnalite",: 
Pfil,'is, COlin, ,1970. _ . 

'26- cf. 'PINATEL, Jean: La societe Criminogene, Paris, ·calman.;.~evy 
1971,:""'-de on'de.- obtivemos,' p~e:Valent~mehte;' hlfornia!tao~' - .. ' '.:' 
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estes sao os delitos mais eVidentes, os que aparecem com maia 
freqiHlncia. Um dos fatores mais importantes do aumento dell
tivo em quase todos os lugares; e a rapida e incontrolavel urba
nizaC;ao das cidades: pOl' exemplo, refere Pinatel que Abidjan, 
capital da Costa do Marfim, tinha 48.000 habitantes em 1948 e 
em 1975 deveria tel' 1.500.000 habitantes. Nao ha nenhum pais 
capitalista que possa conteI' com metodos de abastecimento, pre
ventivos, terapeuticos, repressivos ou de outro tipo, a avalanche 
de necessidades de bens e servic;os que surge quando 0 cresci
mento demogrlifico e tao explosivo. Alem disso, 0 crescimento 
demografico aumenta a migra<;ao rural. Os problemas sao· do
brados: pOl' um lado 0 esvaziamento do campo e por outro, os 
conflitos culturais que surgem quando as pessoas do campo 
se trasladam para as, grandes cidades, configurando os conhe-

I 
cidos "cintur6es de miseria". 

Na Argelia se diz que os delitos que mais ressaltam, sao as 
mutila<;6es. Como se pode ver, os delitos tem caracteres cultu
rais muito pron)1nciados: ,as mutilac;6es sao utilizadas como 
formas vingativas, porque a mulher e ali considerada urn ser 
inferior e portanto, mutilar um homem, e degrada-Io it condi
<;ao de mulher. As facadas sao uma forma cultural caracterfs
tica do meio e da criminalidade rural e campesina. 

No Egito existe 'a vendetta, especiaimente no campo; ha 
tamMm muita delinqiiencia juvenil e contra a propriedade no 
Cairo, a capital. 

Na Italia, a maioria dos delitose cometida no norte do pais, 
que e a parte industrializada, enquanto que a parte suI pode
ria ser considerada subdesenvolvida. Porem, curiosamente, tra
ta-se em grande parte de delitos do tipo passional ou cometidos 
por motivo de honra. Principalmente homicidios para salvar a 
honra da familia, da filha violada, ou da irma estuprada, contra 
o sedutor que nao queria reparar a falta. Delitos desse tipo, 
aparentemente, naase coaci.unam com a cultura do meio, numa 
zona onde as pessoas saomais evoluidas. Mas e justamente por 
isso que estes' delitos se produzem; porque sendo zonas de gran
de influencia migratorja de operarios do suI da Italla, que van 
em busca de ell1prego ,na~ fabricas, ha um confronto aberto, 
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entre os valores do' SuI 'edo Norte e das mulheres sulistasccim' 
costumes muito mais liberais. 

Na America Latina 'acontece algo parecido: no campo ha' 
uma delinqiiencia primitiva, violenta, sanguinaria e na cidade, 
uma delinqiiencia mais refinada, mais sutil, mais intelectual, 
mas tambem muita violencia, precisamente pelas diferen<;as de 
cultura e 0 rapido crescimento das capitais. A urbaniza<;ao e a' 
desigualdade social parecem ser fatores muito importantes de 
comportamento desviante. Temos, POI' exemplo, que no Peru' 
25% da popula<;ao encontram-se na capital, Lima, na qual, pOI' 
sua vez, 25% vivem em cidades cayampa (ranchos, como se cha
mam na Venezuela, ou ciudades-tablita). * 0 desemprego no 
Brasil, que e consider ado a grande potencia industrial latino
americana, e tao alarmante como em qualquer outro pais suI
americana; ** e a fome no Brasil, apesar do seu presumido de-, 
senvolvimento, importado e estimulado pelo capitalismo norte
-americano como ponta de lan<;a de penetra<;ao, parece ser ver-, 
dadeiramente catastrofica.,Aextensao das favelas,brasileiras 
supera a extensao de qualquer zona marginal na America La
tina. 

Na Bolivia, pais de popula<;ao predominantemente indi
gena, encontram-se situa<;6es diferentes. Nos primordios da sua' 
independencia, a Bolivia insistiu muito em manter a comunida
de indigena com suas caracteristicas originais, mas tem sido sub
metida a um confronto entre 0 seu mundo normativo e 0 re
gime de vida posterior it coloniza<;ao e a independencia. 0 indi
gena tem muito pouea resisMncia a bebida e sob a a<;ao desta, 
eomete deJitos muito violentos e sanguinarios com tendeneia 
a enfurecer-se com a vHima, especialmente quando branca. Nao 
que 0 indigena seja violento porque Eo indigena, porque seja· 
natural ou culturalmente violento. Por sua pouea resistencia a: 
bebida que Eo algo que se introduziu na sua vida com a coloni-

.tIt· ~oderiamo~ del1o.mi:~:Hi-]as cjdades-satelites-, como ha em torno de-. 
Brasilia e outras capitals, no Brasil. (N.T.) 

*'" Como talnbem 0 subemprego, no qual ha oferecimento de' em--
pregos, mas com temunera~ao tao baixa. que e insuficiente para ~ 
subsistencla." {N.T.> 
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zagao, torna-se agressivo e se enfiIrece com a, vitima como rea
gao explicavel de urn grupo sem posses contra a classe que 0 

vUima. Na Bolivia, a utilizagao da coca se faz com fins utilita
rios, ao ponto de, muitas vezes 0 trabalho agricola, como foi 
denunciado a nivel internacional, ser pago com folhas de coca. 
A coca serve para muitas coisas, entre outras, para respirar 
melhor em lugares muito altos, mal oxigenados, como 0 pla
nalto bOliviano e para aumentar a produtividade. Mas tamMm 
serve para neutralizar a reagao coletiva, oferecendo-Ihe sonhos 
que a impegam de ver a sua condigao. 

o Mexico, ate 1964, batia 0 ?'eeard mundial de homicidios, 
seguido par ColOmbia. A Venezuela encontra-se entre os primei
,ms Jugares (0 4.0 depois da Guatemala), mas ha urna grande 
distancia daqueles dols paises, embora com urn indice propor
rionalmente bastante maior do que nos Estados Unidos. 27 

Nos Estados Unidos, em 1970, pouco antes de ser apontado 
como delinqiiente, Nixon disse numa mensagem ao Congresso: 
"duvido de que muitos membros desse Congresso se atrevam 

, hOje a regressar a pe paracasa". 28 Ha urn rel6gio no'qual esta 
graficamente representada a freqiiencia em tempo, com que 
sao cometidos certos delitos nos Estados Unidos. A sua publica
gao causou grande alarme ao ser constatada a freqiiencia, 

Alguns dados demonstrativos: a FBI declarou que de 1966 
a 1969 houve um aumento de 49% da delinqiiencia, a que rela
tivamente ao aurnento da populagao, representa urn cresci
menta de 37 para cada 100.000 habitantes, entre roubos e ho
micidios. S6 os delitos contra a propriedade representam 64% 
de crescimento. E certo que os Estadas Unidos, sao de certa 
forma 0 exemplo classico de urn pais muito industrializado, ande 
acontece todo 0 tipo de conflitos e todas as novas form as de
litivas. Ha ali urna abundancia crescente de riquezas, acom
panhada de uma crescente miseria; a medida que a abundan
cia cresce em urna zona, aprofunda-se a mfseria na outra. Como 

27 Cf. Memoria e 'Conta do Ministeria' da Justiga, 1966. 
2S Citado por PINATEL. La Societe Criminogene, ob. cit., p. 44. 
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passu! muitas zonas de altadensldade popUlacional, 'isto con
trtb:ui para agugar as tensoes. 

Temos a seguinte exemplo: em 1963 houve em Nova York 
2.621 agress6es contra policiais, e em 1967, ou seja, 4 anos de
pais, 4.409; quer dizer, 0 dobra, 2. isto sem contar as cifras .dos 
crimes do "colarinho branco", nem a violencia gratuita au lucida, 
dos jovens, tambem chamada vandalismo. As salas de jogo ilicito 
produzem entre 50 milh6es e 1.000 milh6es de d6lares par ana, 
para cada uma das 24 familias daCosa Nostra. Porque ha so
mente 24 fammas que controlam a grandedelinquenciaorga
nizadanas grandes cidades americanas, 'que do jogo ilicito, pas
saram a interessar-se pelo tr§.fico ·deentorpecentes. 

Ha tambem uma forma de lucro organ:izada que consiste 
em obter dinheiro par meio de ameagas a proprietarios (tam
bem chamada venda de protegiia). 3. 

o que se passa nos paises saciaUstas? 

Na Polonia, ha dais tipos de delinquencia: por urn lado, a 
delinqiiencia aquisitiva, coIn fins de lUcia (como apropriagao 
de objetos da fabrica onde se trabalha, coisas que pertencem 
ao Estado) e a delinquencia nao lucrativ'a (ausencia ao traba
lho, nao trabalhar estandono lugar do trabalho, por em cir
culagao produtos de ma qualidade para 0 consumo da coletivi~ 
dade, etc.). A valoragao normativa, sendo diferente nesse 
sistema, oferece a possibiJidade de formas delitivas diferentes. 
Por exemplo, e delito importante em urn pais socialista, urn 
veterinario dar injegao em urna vaca com uma seringa Iiao 
previamente esterilizada, porque uma vaca e umbem coletivo' 
e assim estao sendo afetados as bens da comunidade. Sendo 
maisimportante, nesse sistema, 0 'bem coletivo, ha dais tip as 
legals de delito que se relacionam com esse bem, apenados com 

29 Ver SUTHERLAND, ob. cit. Estas cifras devem ser anallsadas com 
a reserva que merece toda cifra estatistica, sua forma de classifica!;ao. 
as raz6es pelas quais se perseguem mais uns "delitos que autros, a 
iilfluencia que revelam de urn maior gasto em equipes e pessoal de 
poliela, etc. 

S. Citado por PINATEL: La Societe Criminogene, ob. cit., p. 46. 
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sang6es_- de··uma, gravidade' que -nao' seria 'imaginada, em urn 
sistema diferente. E isto porque um COdigo Penal e a radiogra,
fia· do sistema que mantem. 
. A prostitui~ao ocorre, embora a nivel muito pequeno, e co
me~ou a Be produzir especialmente quando se abriram as por
tas ao turismo. Em Moscou ha prostitui~ao nas redondezas dos 
hoteis turisticos. 11: 0 estrangeiro que leva os seus costumes e 
tentac;6es e quemestimula estes comportamentos. 

Sobre os casos de jovens vandalos, informa Heuyer, que se 
caracterizam por imitar 0 comportamento- dos jovens ociden
tais. E as mudanc;as sociais radicais que se deram nesses pai
ses, nao foram acompanhadas de uma mudanc;a de consciencia 
do individuo. 0 fracasso em formar uma nova conscH~ncia so
cial doindividuo, 0 npvo homem, reflete-se em algumas atitu
des egoistas, proprias .das sociedades anteriores. No entanto, a 
grande planificaC;ao geral que caracteriza estes sistemas, 0 seu 
excesso de racionalidade, contribui para- diminuir muito 0 come 
portamento desviante e delitivo. 

. Pouco se sabe da China. A unica coisa que se conl1ece rela
tivamente it criminalidade e 0 que escreveu 0 criminologo franc 
ces Heuyer,31 baseado numa viagem que fez a este pais. Re:ata 
que nao l1a delito organizado, nem gangs, nem violencia juvenil. 
rsto e facil de entender, pOl'que os jovens estao em organiza~6es 
de pioneiros e passam as suas ferias trabalhando no campo. 
Dedicam grande parte de seu tempo ao trabalho comunitario, 
a trabalhar para a sociedade. Ha ali, sem duvida, uma mistica 
particular, uma concep~ao do mundo, diferente da que nos te
mos - inclusive a que se tem em muitos paises socialistas -, 
em razao das caracteristicas proprias da sua cultura milenar. 
Por outro lado, as noticias de crimes nao aparecem na !m
prensa. 

A delinqilencia na l' enezuela 

Para entender 0 fenomeno da chamada criminal1dade con
vencional na Venezuela, assim como 0 delito do "colarinho 

81 Citado par PINATEL: La Societe Cl'minogene, ab. cit. 
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branco" e as novas formas'de delito que aqiii- se: apresentain; 
muitas delas vinculadas a problemas demaciocriminologia;'6 
necessario fazer urna hreve biografia do panorama socio-eco
nomico do pais. 

A Venezuela, rico pais petrolffero, quadruplica em 1975 a 
sua previsao anual. A infla~ao se estende sobre 0 pais, com. urna 
furia envolvente que deriva, nao so da infla~ao mundial, mas 
de uma onda especulativa que abrange as classes media e alta 
do pais, levadas pela ilusao do meio circulante em excesso e 
pela faisa sensa~ao de que e possivel enriquecer da noite para 
o dia, ou pelo menos, que e mister gas tar 0 que se tern, adqui
rir a qualquer pre~o, ou no melhor dos casos, investir em algo 
mais seguro do que dinl1eiro. 

Tudo isto acarreta urna nova imagem moral do povo vene
zuelano, uma tendencia hedonistica de lucro incessante, uma 
quebra de valores tradicionais que se observa ja nao somente 
na capital, mas tambem nas outras cidades mais ou menos im
portantes do pais. Traduz-se assim mesmo, num esvaziamento 
do campo. A populaC;ao urbana constitui·se de 72%. 0 desin
vestimento na terra nao preocupa os governantes que tem a 
dilapidadora capacidade de importar os produtos alimenticios 
que nao sao produzidos. Ha uma con'-ida para a urbaniza~ao 
das cidades que antes eram de certo modo, tranqiiilas; a isso 
t-€ soma urna abundancia desmedida de automoveis, a espe
culaC;ao imobiliaria e outros fatores similares que antes eram 
privativos de Caracas. 

rsto necessariamente modifica a estrutura do panorama 
delitivo. Os delitos mais sofisticados, que eram circunscritos it 
zona metropolitana, tendem a se fazer presentes' em areas me
nos urbanizadas onde a delinqiiencia convencional era violenta, 
passional, rllsti"a. As novas formas desta delinqiiencia, segundo 
Echeverria, 82 Dii:etor da Policia Tecnica Judicial, atualmente, 
sao as seguintes: 0 trafico e consumo de entorpecentes e psi
cotropicos; assalto~ em motos, ass altos em geral; furtos em mo-

32 ECHEVERRIA, Juan Martin: La Criminalidacl en Venezuela, Ca

racas, Edlc. de la Policia Tecnica Judicial, 1976. 
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radlas; furtos -de autom6ve}S;:delitos, de transito (estima-seque 
~m 1976 morreram mai.s de 7.000 venezuelanos por esta causa" 
na maioriaem falxa etariaentre 20e 55 anos. Os acidentes de 
transito sao a segunda causa- de mortalidade no pais, depois 
das afec(;oes cardiacas, e sao mais freqiientes do que a morte 
por cancer)-; os chamados "cobros de peaje", * que sao form as 

' , 

especiais de assalto em certos bairros marginais; a especulagao 
imobiliaria; a contaminagao; os cheques sem fundo; as emp1'e
sas-jantasma, a delinqiiencia, de empresas mUltinacionais e a 
derivada da nova Lei de Mercado de Capitais; 0 deIito de con
trabando; as deIitos dos ftlncionarios publicos (corrupgao admi~ 
nistrativaem ,pequena e em grande escala). 

Acrescente-se a Isto: Toda a delinqiiencia organizada: 
prostituigao, jogos i!egais,vinditas, drogas, etc., e outros casos 
simi!ares nao compr{endidos em itens anteriores; a adulteragao 
de produtosaIimentlCios, os grandes estelionatos; a violencia 
juveniI; a violencia polftica _ (torturas oficiais, "desaparecidos", 
seqiiestros, motins, violagoes de garantias constitucionais); 0 
aborto; a difamagao; os delitos sexuais; as falsifica<;oes; as de
litos culposos por negligencili: -profissionaJ. 

Temos assim a paisagem de urn pais que come<;a a ingres-
sar no concerto dos pafses "evolufdos". , 

Tudo isto,entretanto; dentrode urn marco paradoxal de 
um pais miserabiIizadoP9i· umaestratifica<;ao social acentuada 
e onde ha car,acteristic,as, como est as,: , 

Estima.,se que 13 % da popula<;ao apnisentem indices de 
retardamento mental (1.430.000 pessoas) ,e -que cad a ano nas
cem12.500 crian<;as excepcicnals. Segundo 0 Instituto Intera
inericano da Crianga, pela palavra db' seu diretor, Rafael Sa
jon," na Venezuela nasce, 'a c'ada 40 minutos, 'uma crian<;a 
mentalmente retardada. 

Na segunda metade. de 1974, existiam na Venezuela cerca 
de 200.000 desempregados em areas urbanas e 20.000 na zona 

;, E col>ranga depedaglo, para aIguem passarlIeso par determl
nado local. E tipico do's cerros, cinturoes de miseria, como as favelas 
nO"Rio, .onde, em' alg·uI11as, ·a·entrada e.tambem·,controlada. (N. T.)· 

sa cr. ECHEVERRIA, Juan Martin,' 01>. 'clt., p.-49. 

, 

• , ; 

'""--

!.=...: 

. ., 

,-" 

.' 

CRIMlNOLOGIA. DA REA9AO-.SOCIAL 43 

ruraL Na area urbana, 285.000trabalhadores reMbiam -urn'8a-· 
lario inferior a 100 bolivares semanais, e 191-.000 trabalhadores_ 
por contapr6pria tinham entradas abalxo de 500 bolivares por 
meso As cifras do subemprego sao pois tao alarm antes como as 
do desemprego. 

Em Caracas, ha urn milhao de marginais (50% menores de 
19 anos). S6 15 % da popula<;ao sao beneficiados pela assistiln
cia social, segundo cifras das N.U. Cerca de 55% das crian<;as 
de 1 a 6 anos e 53,9% das de 7 a 14 anos estao desnutridas. 
Nas zonas rurais a porcentagem alcan<;a 60%.·' 

E precisaJ;l1ente a desnutri<;ao, durante a etapa fetal, que 
produz as cifras alannantes de debilidade mental as quais nos 
referimos. 

Da fonte autorizada de Diretor de Educa<;ao de Adultos, 
sabemos que 22 em cada 100 venezuelanos sao analfah,etos e que 
1.700.000 pessoas de mais de 12 anos nao sabem ler nem escre
ver, sem con tar os que 0 fazem de forma rudimentar, ". 1.200.000 
jovens entre 14 e 25 anos nao tem acesso as estruturas educa-, 
cionais; e em 1977, a Conselho Nacional.de lIniversidildes deixa 
sem vagas para ingressar nestas,-lima popula<;ao de 14.000 es
tudantes, que nao tem nenhuma outra qualifica<;ao profissionaJ 
para dispor do seu tempo de forma uti!. 

Por outro lado, segundo a Renda Interna de Bebidas AI
c06licas do pais, no ano de 1970 foram consumidos 600.000 Ii
tras de alcool no pais. Em 1974, importaram-se 13000.000 litros 
de whisky (90.000.000 de boIfvares), e 1.300.000 Iitros de cham
panlla (10.000.000 de bolivares). Entre 0 Distrito Federal e 0 
E,stado Miranda ha uns 2.700 bares, de urn total nacional de 
quase 10.000. A Dire<;ao Geral de Transito Terrestre, par sua 
vez, assegura que 71 % dos delitos de transito estao em rela<;ao 
direta com 0 alcool. so 

As estatisticas delitivas do pais sao tao pouco tecnificadas, 
que a sua insuficiencia as torna absoJutamente carecedoras de 
valor demonstrativo. Uma analise de seus mUltiplos defeitos 

34 Ibidem, pag. 51. 
3-5 Ibidem. 
86 Ibidem, p. 55. 



i1 

'I 
i 
i 

I 

'Ilil 
'I Iii 
" ii 

II 
i, 

II ii, 
j' 
j,li 
ii, 
Ii! _ Ii 

/ " 
Ii 

f ;il 
• I' 

'I! 
I: 
i!1 

i' 

" 

44 LOLA ANIYAR DE CASTRO 

fot feita por-Lopez Rey no seui:riforme sobre a Planificagaodii. 
Politica Crimina:!. 87 

No entanto, em termos gerais,' pode-se dizer que Caracas, 
considerada centro internacional de prostituigao e trMico de 
drogas, caracteriza-se por delitos cometidos par grupos de jovens 
sumamente violentos (0 vandalismo): os jovens quebram vi
dragas, assaltam choferes de taxi, roubam autom6veis s6 para 
se divertir e depois os abandonam; entram em festas sem se
rem convidados e destroem 0 que encontram, quebram as vitri
nes das lojas, etc. As patotas imperam e as armas de fogo estao 
ao alcance de qualquer mao. Diz-se que mais de 70% dos ho
micidios cometidos em Caracas 0 sao com armas de fogo. Para 
1968 foi feita uma estimativa de urna media de 3 assaltos dia-
rios em Caracas. f 

A delinqiiencia, nas capitais mais importantes da Venezue
la, diversificou-se. A droga, por exemplo, aparece aqui em 1970. 
Na Europa enos Estados Unidos explode em 1968, mas como 
todas as modas, aqui chega mais tarde. No entanto, Caracas e 
centro fundamental do trMico de drogas. A cocaina sai da Bo
livia e se distribui de Caracas, via aerea para 0 resto da Ame
rica. Maracaibo, por sua vez, e a porta de entrada da marijuana 
que vem da Colombia, e de la vai para Caracas para sua dis
tribuigao. 

Ha urn estudo que demonstra que em Caracas ha mais 
espago destil1ado it circulagao de autom6veis do que para habi
tagao; quer dizer que praticamente ha mais estradas do que 
baiITos e desta zona destinada it habitagao, uma graride parte 
e zona de ranchos, completamente marginal. 

6s Estados que registram maior delinqiiencia de sangue 
sao: Tachira, Merida, Trujillo e Zulia, naturalmente, depois da 
zona metropolitana. 

Venezuela, segundo 0 ultimo censo, de 10.721.522 habitan
tes, tem 6.073.128 menores de 19 anos (56,7%), e a delinqiien
cia convencional e predominantemente juveniL Ha"proxima-

87 Vel' LOPEZ-REV Y ARROYO~ Manuel: La Planificaci6n de la PO
Utica Criminal, Caracas, Edlc. de la P. T. J., 1975. 
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d_amente17.000reclusos_em todo,o p"is, dosquaiscerca de HH-%,
aguardam senten~a. 

o custo do delito 

Quanto custa 0 delito it sociedade? 
Nao e facil responder a esta pergunta. Ha custos facilmente 

estimados do ponto de vista economico, mas ha outros que de
pendem de valorag6essubjetivas, tais como os delitos contra it 
honra e dignidade, a necessidade de mudar de vizinhan<;a, 0 
prejuizo para a, formagao da personalidade dos mhos daqueles 
que foram apontados como delinquentes, etc. Ha outros que 
sao dificilmente discerniveis, como os gastos feitos pelo Estado, 
para a educa<;ao, saude e 0 incremento da capacidade e quali: 
dade produtiva de jOvens e adultoS que serao posteriormente 
recolhidos pOl' terem cometido delitos. Ha tambem, para a sua 
apreciagao, dificuldades de indole estatistica: a extensao da de
linqiiencia oculta reflete-se na inautenticidade das quantificac 

~6es; 0 fato de nao serem registrados OS delitos do "colarinho 
branco", nem a corrupgao de funcionarios publicos, nem a frau
de fiscal; enos casos de substitui<;ao da )usti~a publica pela 
privada, como nos casos de "arranjos" com os fregueses que 
furtam nos supermercados e lojas de departamentos, entre ou-, 
tras coisas. 

Causa de fall'las graves na apreciae;ao e tambem 0 desco
nhecimento de como funciol1a todo 0 sistema de controle so' 
cial de urn determinado pais, 

As tentative,s de estimagao basearam-se em diferentes es
quemas. 

o esquema de J. P. Martin 8B distingue: a) 0 custo para a 
economia (danos causados a pessoas ou coisas, ou 0 seu aniqui
lamento total, 0 que priva a economia dos seus recursos); b} 

38 Citado POl' ROBERT, Philippe: L'impact economtque et socia! du 
ph6nomene criminel. Informe preparat6rlo'para 0 V Congresso das Na
~5es Unidas sobre a prevew;ao do ·crime e 0 tratamento do del1nqtiente. 
Genebra, 1975. 
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, 0 custo para as particulares; c) 0 custo para as finan\;as puc 
bUcas . 

Szabo e Rico'· acrescentam: d) 0 custo para as compa
nhias e empresas privadas; e) 0 custo social, que compreende 
(alt'im do previsto na letra a) a manutenc;ao das familias dos 
detentos, ajuda as vitimas, etc. 

Philippe Robert classifica-os assim: 

a), Para as finan\;as publicas: Custos de repressao (com 
exce\;ao das l'ecupera\;oes pl'ovenientes de multas, etc.); custos 
de investiga\;ao e estudos cientificos; custos de pl'even\;ao; 
custos de infl'a\;oes a expensas das finan\;as public as (fraudes 
fiscais aduaneiras, etc.). 

b) Para as vitimas (empresas e particulares): Custo de 
atentados a vida; custo de atentados aos bens; custo de infra
~oes que contem tranSferenCia de, posse; outras infra\;oes. 

c) A carga imediata do deIito para a sbciedade seria: 
Custo para as finan\;as publicas; custo de atentados a vida; 
custo de dano a propriedade. 

"',,' 'Marla Cristina 'Giannini 40 classifica-os da seguinte ma
neira: 

I. Custo Publico au para as Finangas Publicas: represen
taria todos os custos de bens e servigos utilizados na preven\;ao 
e repressao do crime e que pudessem tel' sido investidos em coi. 
sas importantes para a coletividade. Estes custos tem um re
flexo nas finan<;as privadas, ja que incidem em aumento dos 
impostos. 

a) rnclui os gastospara a execu<;ao da lei (numero de 
fol'<;as policiais, pOl' exemplo; embora ter-se-ia que tomar em 
conta 0 seu grau de ineficacia ou prepara<;ao, de modo que urn 
aIto custo por esse conceito nao basta para considerar que os 
deIitos aurnentaram). 

S. Ibidem. 

40 Cf. GIANNINI, Maria Cristina: Economia y Crim'tnaltdad, em Ca
pitulo Crimlnologico .N.o 1, 6rgao do Centro de Investigaciones Crlmi
nol6glcas de la Universldad del ZUlia, 1973. 
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b)' Assim· mesmo' inclui os' gastos' 'daAdministragffo da 
Justic;;a: Tao pO,ueo neste caso, pode-se dizer que ha correspbn-, 
dencia entre altos custos da Administragab da Justiga e au
mento da criminalidade: os gastos dependem da qualifica<;ao 
dos profissionais, da diversifica<;ao' dos' servi<;os, do maior nu
mero de instrumental tecnico-cient!fico, etc., tudo 0 que tem 
varian cia segundo 0 grau de desenvolvimento do respectivo pais., 

c) Inclui tambem os gastos com tratamento. A mesma' 
explica<;ao e valida para estes custos. Embora na Venezuela; 
pOl' exemplo, 0 gasto com esta razao e praticamente inexistente, 
isto nao indica uma problematic a deIitiva menor. Entre os gas
tos de tratamento podemos compreender os carceres para pro
cessados, as colOnias penais, 0 sistema de prova, os manicomios' 
judiciais, etc .. Donde ha carencia de institutos especializados 
para menores e tribunais juvenis, 0 custo resulta menor, em,· 
bora, como vimos, nao e tambem indicativo da medida delitiva 
da juventude. 

II. 0 Custo Economico, para esta autora, se refere a da
nos sobre pessoas ou coisas que privam a comunidade da sua 
utilidade ou sens servi<;os. POl' sua vez, este po de dividir-se em: 
a) custo direto e b) custo indireto. Aquele refere-se especifi
camente ao dano, lesao ou sofrimento padecido por uma vitima 
(individual ou coletiva, publica ou privada) ou os bens. As pel'
das indiretas englobam 0 lucro cessante, as curas medicas e os 
danos a economia nacional pelo decrescimo da produtividade 
da vitima. 

Estao ai tambem as chamadas perdas preferenciais: tudo 
o que deve sel' pago as companhias de seguros para garantir 0, 

ressarcimento em caso de deUto, ou por gastos feitos com siste
mas de alal'l1le, seguranga, caixas fortes, etc. 

III. 0 Custo de Transferencia e especifico para a vitilna 
direta; Produz-se quando urn objeto furtado se transfere de urna 
esfera de posse para outra: nesse caso a economia nacional nao 
sofre, pois poderia,: cOlUo, digse Giannini, "consiQeJ:ar-secomp 
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um metodo, ainda que sem louvor social, de' distribuigao ou 
1 edistribuigao da riqueza e do poder aquisitivo". 41 E ate consi
derar-se positiv~, ja que a vitima seria obrigada a readquirir a 
propriedade l'oubada, contribuindo assim para estimular a Pl'O
dugab de objetos dessa indole. 

Na Venezuela nao ha estudos importantes sobre 0 tema., 
o conselho de Europa dedicou-lhe serios esforgos. A Comissao 
Katzenbach, em 1967,42 avaliou em 20.000 milhi5es de d6lares 
o custo do crime e da luta contra 0 crime. 

E quanta it relagao entre custo e tipo de delito, pode-se 
afirmar que 0 produzido pelos chamados "crimes do colarinho 
branco" e muitas vezes maior do que todos os furtos, ass altos 
e roubos do pais, 43 Posto que segundo a sua especie, nao s6 po
dem incidir sobre a saiide coletiva e sobre a marcha global da 
economia, mas altera a qualidade de vida, obriga a freqiientes 
gastos com rEiparagi5es, limita as entradas de impostos, traz em 
si a ruina de pequenas empresas, aumenta 0 custo de vida, e 
implica alem disso em urn alto custo moral, tomando-se em 
conta que os autores de.sses fatos, geralmente sao os lideres da 
comunidade. 

A Camara de Comercio Americana estimou que os custos 
imediatos do crime do "colarinho branco" alcangavam 40 bi
lhoes de d6lares anuais, excluindo' 0 custo para 0 publico e para 
o comercio, causados por pregos fixados ilegalmente, bern como 
a espionagem industrial. 44 Assim, dos 50 bilhi5es anuais de custo 
global do crime, supoe-se que 4/5 partes referem-se a esse tipo 
de delito. 

., Ibidem. 
42 President's Commission on Law Enforcement and Administra-· 

tion of Justice: The challenge of crime ina free society. Washington 
D. C. Government Printing Office, 1967. 

43 Cf. DINITZ, DYNES and CLARKE, Dev.iance, ob. cit., p. 99. S8. 

44 Cf. JAYAWARDENE: New dimensions 01 crime and delinquency, 
apresentado no V Congresso das Nagoes Unidas sobre prevenQao do 
crime e tratamento do delinqiient", Genebra, 1915. 
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Aspectos positiv~s da criminaIidade e do comportamento 
desviante:' , 

Afirmou-se que 0 desvio po de ser funcional ao sistema: 

1. Que e utH porque enfrenta 0 excessivo formalismo bu
rocratico, que e causa do estancamento das instituig6es, 

2. Que contribui para 0 esclarecimento do sentido das re
gras, pois produz a necessidade de interpretar as definic;6es 
sociais. 

3. Tambem serve de valvula de escape para que- nao se 
enfraquegam as instituigi5es fundamentais. Neste caso se da 0 

exemplo da prostituigao, que permite manter a instituigao ma
trimonial ao facilitar a castidade das noivas e a solugao de ,tep.
soes sexuais dentl'O das relagi5es conjugais. 

4. Que poe em relevo, pOI' oposigao, as virtudes do confor-' 
mismo. Nesse sentido alinhacse a fun\fao assinalada pOI' Chap
man ao estere6tipo do delinqiiente, porquanto este serviria para -
delimitar a zona sombria, malvada, doente, repudiavel, que 
faria ressaltar a imagem do burgues bern vestido, alimentado e 
de conduta aceita pela coletividade, permitindo'-lhe cometer 
irregularidades amparado pela sua boa imagem. 

Afirmou-se da mesma maneira que 0 delito po de ser fun
cional ao sistema: 

1. Marx dizia, em urn texto classico para a criminologia, 
que assim como 0 fil6sofo produz ideias, e 0 poeta, versos, 0 

criminoso produz 0 crime e, conseqiientemente, produz profes
sores, livros de texto, leis e legisladores; 0 prazer do estudo; 
riqueza dos autores de livros; 0 aparato policial; juizes penais e' 
c1etetives; contribui para 0 desenvolvimento de, tecnicas (para 
a tortura - em tempos pass ados - * e para a identificagao, 

Ii< A tortura em tempos atuais tern sido ".aprimorada e ao -lado 
dos metodos medievais e tradicionais, desenvolveu-se a tortura psicQ-
16gica Com tecnicas cad a vez roais requisitadas, como se tern noticia~ 
atraves das que .recentemente .passaram. por .ela e ccmseguix;am sobre-: 
viver. (N. T.) , 
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etC';); aperfei~oaihdusttias"legais (a fabricagao de cheques'e 
bilhetes que nao possam ser facilmente falsificados) e n1eios 
defensivos (fisicOs e mecanicos' cGmo as' fechaduras e cofres for
tes); abre fontes de trabalho fabris e retira do mercado de tra
b'alho populac;ao excedente, interrompe a monownia e a segu
ranga da vida burguesa e faz emergir as tens5es sociais. 

Todo este paragrafo, carregado de irGnia, nada mais in
dica do que a funcionalidade que 0 delito cumpriria em relac;ao 
ao sistema de produc;aG capitalista, acentuando a maneira como 
o sistema absorve para seu proveito, ate as ag6es negativas, 
cGnvertendo-as tambem em mercadoria, 

2, Chapman, pOl' seu lado, chegou a conclusao, de que 0 
estere6tipo de delinqtiente, que e alimentado pelo sistema, per
mite derivar a carga -de agressividade social - que de outra 
maneira estaria orientada contra os detentores do poder -
para as camadas menos favorecidas, praticantes dG delito es
tereotipado. E, pOis, funciona!. 

,,; ... 

3. Para Durkheim, 40 embora a reagao que os delitos de
terminam e sempre a mesma (a pena) , a unidade do efeito 
revelaria a unidade da causa, quer dizer, a unidade da cons
ciencia coletiva. A pena manteria intata a coesao social, man

, tendo viva e soJidaria a consciencia coletiva, ao reunir as cons
ciencias individuais. 0 delito serviria, pOis" para demonstrar que 
a consciencia comum cGntinua sendo comum. 

4. Dois soci6logos 46 estudaram a funcionaJidade do com
portamento desviante e delitivo, atraves de uma pesquisa rea
lj,zada - com 0 metodo da observagao participante - em uma 
fabric a de avi6es que produz aparelhos da Forga Aerea dos Es
tados Unidos. 

. ~. _. 015 . DURKliEIM, ob. cit. 

- -w BERSMAN, Joseph e GERVER, Israel: Crime and Punishment in the 
Factory: The functi<m of Deviancy in Maintaining the Social System, 
em Problems of Modern Society, ed. por Peter WORSLEY, Penguin Books. 
1972. 
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Nesta fabrica, proibiu-se, sobgTaves sang6es, a utilizagao 
de uma determinada especie de desaparafusador, chamado 
Tap, 0 qual servia para corrigir os defeitos de ajuste entre as 
pegas, permltindo aparafusa-Ias, mesmo quando 0 Tap produ
zia urn desajuste perigo so na hora em que 0 aparelho enfren
tasse as press6es e fricg6es ocasionadas pelG vilo, Descobriu-se 
que 0 Tap era clandestinamente usado pGr quase todo 0 mun
do, em meiG a uma cumpJicidade tacit a que' envolvia igual
mente supervisores, operarios e executivos de alto nive!. Nao 
utilizar 0 Tap, significava cGnseqiientemente, para cada urn, 
uma falha nG trabalho pelo qual era' reSpGnsavel, tanto pOl' 
ul)ao direta, quanta por supervisao, como pelo atraso que sig
nificaria ter que substituir a pec;a naG sincronizada e, portan
to, baixar a produtividade da empresa. A conclusao obtida peJos 
autores e de que 0 cGmportamento desviante s6 e disfuncional, 
quando ha discordancia entre as finalidades ultimas da em
presa (produtividade) e os meios (ilfcitos ou naG) necessarios 
para alcanga-Ias. 

Trasladado 0 exemplo para a sociedade global, nos demons
b'a as raz6es da tolerancia para certas cGndutas, formalmente 
consideradas desviantes ou delitivas, quando estao inseridas 
dentrG de uma estrutura organizacional que da prioridade a 
certos fins sobre os meios. 

Entao, argumentando-se ao contrario, tanto .0 comporta
mento delitivo como 0 desviante, sao funcionais, quando estao 
inseridos no programa definitivo de atividades dG sistema. 

Assim, muitos delitos de func;ao e delitos do "colarinho 
bran co" , muitas forulas de viol€Ollcia, viriam a ser uteis aos fins 
propostos pelo sistema. 

83 R 043 - 5 
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Capitulo V 

A CRIMINOLOGIA, FUNQAO EXPLfCITA E FUNQAO IMPLf
ClTA, 0 OBJETO DA CRIMINOLOGIA. TENDl1::NCIAS OU 
ESCOLAS CRIM1NOL6GICAS: CRIMINOLOGIA GERAL, CLf
NICA, ORGANIZACIONAL, INTERACIONISTA E RADICAL 
OU CRiTICA. CRIMINOLOGIA DA PASSAGEM AO ATO E 
CRIMINOLOGIA DA fREAQAO SOCIAL. PROPOSTA DE UMA 
CRIMINOLOGIA CRfTICA COMO TEO RIA CRfTICA DO 

CONTROLE SOCIAL 

A C1'iminalagia, Func;ao explicita e funr;ao implicita 

Segundo a sua fungao explicita, a Criminologia e a ativi
dade intelectual que estuda os processos de criagao das normas 
penais e das normas sociais que estao relacionadas com 0 

comportamento desviante; os processos de infraC;ao e de desvio 
destas normas; e a reac;ao social, formalizada ou nao, que aque
las infrag6es ou desvios tenham provocado: 0 seu processo de 
criagao, a sua forma e conteudo e os seus efeitos. 

Isto quer dizer que a Criminologia engloba os tres seguin
tes ramos: 

1. A sociologia do Direito Penal e do comportamento des
viante. 

2. A etiologia do comportamento delitivo e do comporta
mento desviante. 

3, A reaC;ao social (que com preende a parte da psicologia 
social que Ii reJativa a mesma, a prevenr;ao, a mal chamada 
penologia e a analise das respectivas instituic;6es). 

CRIMINOLOGIA DA REAgao SOCIAL 53 

Isto significa, ainda, que a CriminoJogia Ii alga mais do que 
a estudo do delinquente, da deJinqiiencia e do delito. Este ulti
mo - como ponto de partida e como conceito legal, enfrentado 
com instrumentos metodoJ6gicos pr6prios da socioJogia, da 
hist6ria, da fiJosona, da antropologia cultural e da politica -
nada mais e do que uma etapa da problematic a total. A Crimi
nologia e tamblim a estudo de uma serie de processos que sao 
marginais aos c6digos penais. Todos aqueles fen6menos com
portamentais e psicossociais que estao no umbral do fen6meno 
juridico, tanto por sua proximidade a ele, como pelos movimen
tos sociais que ·os levam a ser transformados em delitos, (quer 
dizer, serem incriminados), ou pOl' existirem na forma de im
perativos juridicos em agrupamentos normativos de outros 
paises, igualmente sao objeto da Criminologia. Tambem sao 
objeto da Criminologia as normas culturais que sustentam aque
leG movimentos, assim como 0 chamado comportamento des
viante, em seu sentido mais geral, quando constitui um ploblema 
importante de controle social, embora nao seja formalizado. 

Assim, pois, ha dois niveis na Criminologia: 0 nivel propria
mente juridico-delitivo e 0 do comportamento desviante, 

Uma concepgao desta natureza, implica desconhecer que os 
limites do estudo da Criminologia, sao os impostos pelo legisla
dor penal. Do conceito legal do delito, e mesmo do conceito 
criminologico do delito, a criminologia moderna passou a estu
dar tambem areas limitrofes e, condutas essencialmente anti
-sociais, como os chamados crimes do "colarinho branco". 

A funC;ao implicita da Criminologia convencional e a de dar 
suporte de aparencia cientifica as atividades de controle social 
formalizado. Portanto a Criminologia convencional e tambiim 
uma forma de controle social. 

o Objeta da Criminalagia 

Uma das perguntas basicas da Criminologia convencional e 
a seguinte: 

1. Deve a Criminologia estudar somente 0 comportamento 
delitivo ou deve 0 comportamento desviante ser' igualmente 
objeto de estudo da Criminologia? 
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Ha duas posiQoes contradit6riasneste sentido. Para alg11ns, 
a Criminologia deve ir mais aJem das normas definidas pelos 
c6digos penais e deve tambem interessar-se pelo Cbmportamento 
desviante. Deve, por exemplo, estudar a prostituigao, 0 alcoolis
mo, a homossexualidade, 0 consumo de' drogas, e tudo 0 que 
seja considerado anti-social, segundo os parametros sociais e 
nao somente segundo os legais. Tambem deve incluir 0 estudo 
dos delitos de fungao e dos do "colarinho branco". A chamada 
Nova C1'iminologia estendeu amplamente 0 raio de agao da Cri
minologia. Nao s6 e estudavel - e primordial - 0 chamado 
delito do "colarinho branco" que geralmente nao aparece nos 
C6digos Penais, mas, - como afirmam os Schwendinger 
H. e J. - 47 tOdos os comportamentos que lesam os bens prote
gidos pela Carta dos,Direitos Humanos. Conseqiientemente, a 
Criminologia devera analisar 0 racismo, 0 sexismo, as torturas, 
os ataques contra a liberdade e assim por diante. Se levarmos 
em conta as dificuldades encontradas pelo crimin610go para 
estudar todos aqueles que verdadeiramente cometeram delitos 

,. e .todos os fatos anti-sociais que .nunca· aparecemnas'€statisti
cas, 0 dever de estudar s6 a conduta delitiva resulta numa 
limitagao a mais, para 0 cientista que pretende elaborar uma 
cHlncia sobre urn objeto que deve ser coerente no tempo e no 
espago. Veremos que 0 delito e variavel no tempo e no espago 
e que tambem a gravidade de alguns comportamentos e variavel 
segundo grupo de referencia. No entanto, para alguns autores, 
como Pinatel, e a oposigao aos valores do grupo que faz com que 
urn comportamento seja do interesse da 'Criminologia. Esta 
oposi<;ao aos valores do grupo seria a circunstancia invariavel 
que caracterizaria 0 comportamento desviante, qualquer que 
seja a normatividade nacional que esses valores representam. 
Assim, pois a delinqiiencia seria-uma entidade sempre igual, 
na.o obstante a sua referencia a normas penais diferentes. lsto 
configuraria um objeto de estudo estavel pa~a a Criminologia. 

4.7 SCHWENDINGER, H. e Julia: Defenders of order or guardians of 
human rights? em UlIssu'es in Criminology", Berkeley S. (2), i970, p. 
123-157. 
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Ha fatos que, segundo Pinatel, tern side e sempre serao consi. 
derados delitos: matar alguem ilegitimamente e roubar uma 
pessoa do mesmo grupo. Parece-nos que quando 0 comporta
mento, para ser considerado delitivo, requer certas qualifica
goes circunstanciais (ilegitimamente, do mesmo grupo), con
vertem-se no mesmo objeto variavel, mutavel, que se deseja 
substituir. Matar ou roubar, assim na forma despojada de qua
lificativos, nem sempre foi considerado delitivo. Nao vemos, 
entao, como se pode pretender bus car a diferenga entre urn 
delinqiiente e um nao delinqiiente, por haver lesado os valores 
da vida humana e da propriedade privada, os quais nem sempre 
sao intocaveis. E, de qualquer maneira, se 0 que nos interessa 
nao e estudar delitos naturais segundo 0 conceito do Gar6falo 
- que sera tambem relativo aO grupo, ao tempo e ao espago -
ou segundo os postulados do Direito Natural, mas as razoes pelas 
quais "alguem se rebela contra os valores do grupo", entao a 
Criminologia nao pode deter-se nos !imites desenhados por urn 
Codigo Penal, mas penetrar na analise das normas sociais e do 
comportamento desviante em geral.,·." 

Outra razao para que a Criminologia seja algo mais que 0 

estudo do comportamento delitivo, e que na realidade, as leis 
penais nao sao categorias sociais autenticas, algo que represen
te autenticamente a valoraC;ao do grupo. Elas representam 
mais 0 interesse de alguns, as crenQas de, alguns que consti
tuem 0 grupo de cultura dominante. Na Venezuela, por exemplo, 
o mestigoe colonizador do indio, e impoe a sua cultura e os 
seus proprios interesses a este. Nos Estados Unidos, uma minoria 
de anglicanos protestantes impoe as suas normas de cultura 
e as suas leis a uma maioria de imigrantes e descendentes de 
imigrantes. * (Diz-se que 0 norte-americano tipico nao exists.) 
Vimos que 0 homem impoe a sua lei a mulher, 0 branco ao negro, 
o adulto ao jovem. Entao, se e certo que as leis nao sao cate
gorias sociais autenticas,' a Criminologia deve ter tambBm como 
objeto, .0 estudo. do comportamento desviante, para melhor 
apreender 0 que realmente e 0 anti-social. 

* WASP e 0 nome que representa esse grupo dominante. sao as 
siglas de WHITE, ANGLOSAXON e PROTESTANT. (N. T.) 
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Tappan (1947), ardoroso representante da posigao oposta, 
afirmou que a (mica maneira segura de se chegar it definigao 
do anti-social, e estudal' 0 comportamento delitivo (0 que apa
rece nos codigos), pOI' se tratar de uma categoria precis a, defi
nida, concreta. 48 E pergunta-se, quem vai definir 0 anti-social, 
se nao fazemos referencia aos codigos? Baseados em que crite
rios e em que valores'? 49 

Nos pensamos que e mais sensato acudir it instituigao, ge
ralmente bern arrazoada e fundamentada, do que e anti-social 
e que pode comprovar-se com levantamentos de tipo positivista, 
dO que as definig6es impostas dos c6digos, que, se bem que 
muitas vezes concordem com a opiniao majoritaria do momento 
em determinado lugar, podem excluir do interesse cientifico os 
comportamentos simifures aos delitivos, que sao faceis de detec
tar na cultura predontinante de um grupo. 

Aceitamos, pois, que a Criminologia e algo mais do que 0 

o estudo da conduta que infringe as normas penais. Alguns 
sociologos - a maioria dos atuais - assim 0 consideram. 
Cohen 50 invoca, para 0 seu apoio, a seguinte metMora: e como 

48 TAPPAN, Paul: EZ Delito como concepto legal. Quien es delin
cuente? Tese muItigrafada en1 espanhol pelo Centro de Investigaciones 
Criminologicas de la Universidade del Zulia. 

40 TuRK 5e opee a que se fag-am afirmac;5es de tipo social OU reli
gioso para definir 0 objeto de estudo da Criminologia; "Crimes contra 
o pavo - diz - e urn slogan politico, mas nao urn conceito utH para 
analisar a usa do poder legal ou oficial para definir e suprimir a des-
via. Os crimin6logos devem tratar 0 imperialismo, 0 racismo, a explo
ragao e 0 sexisnlo, mas incluir esses males em uma categoria definivel 
de Clcrimes" pode resultar em ofuscagao ou em abandollo da crirnina
lldad€, como objetivo destrutivo do problema. MARZOTTO, PLATT e SNARE 

(v. "A reply to Turk", em Crime ana Social Justice, fall-winter, 1975i 
alegam, para defender a posigao oposta, a que segue: "Definir (estes 
aspectos) como males pade ajudar para que estas condigoes melhorem, 
gragas a reformas baseadas em pesquisas objetivas (value-free rese
arch). Mas, definir (estes .aspectos) como crimes, permite cambate-Ios 
com lutas politicas que encaram 0 sistema de classe e as fungoes explo
radoras do Estado. n 

00 
COHEN, Stanley: Images of Deviance. London, Penguin Books, 

1969. 
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se desenhassem uma paisagem a um pintoI', determinando-J,he 
que ponha as cores. Se aum cientista social determinam que 
deve estudar somente, no terreno social, 0 que a lei diz que e 
delito (quando a lei aqui diz hoje que e delito alguma coisa que 
outro pais diz que e outra, ou algo que ha 10 anos nao era 
delito e possivelmente dentro de 40 anos, nao sera deli to), estao 
desqualificando a sua liberdade de investiga9ao e lhe impondo 
um objeto de estudo que nae significa nada para ela como 
cientista. POI' isso nos temos optado pOl' yonsiderar que a Cri
minolog'ia deve tambem estudar 0 comportamento desviante 
e penetrar nos·processos de formagao das normas, nae somente 
penais, mas tambem sociais, sem esquecer que estas normas 
podem tambem influir de algum modo na criagao de normas 
legais. 

II. Uma vez que situamos 0 objeto da Criminologia, tanto 
na area da conduta delitiva, como no comportamento desviante, 

. ha que diferenciar tres niveis basicos: sao 0 delito, a delin
qiiencia e 0 delinqiiente. 

A falta de uma separa9ao conceitual desses tres niveis oca
siona freqiientemente confus6es no campo teorico. 

o delito deve ser estudado em suas origens imediatas e 
~tjtimas, enquadrando-se a §ua aparigao dentro de um marco 
socio-economico e politico, querdizer, historico concreto . 

o delito reprcsenta uma criagao cultural com uma carac
teristica especialissima: a de ser exigivel mediante a aIheaga 
de san(!ao. 0 delito e pois, uma premissa - e tudo 0 que a 
Criminologia possa estudar em relagao it conduta delitiva, em 
ultima instancia, depende dele. 

o delinqiiente e a pessoa que ativamente enfrenta essa im
posigao. As raz6es do seu comportamento nao conformista sao, 
da mesma forma, de interesse para a Criminologia. 

A delinqUencia e e fenomeno global. Mais do que uma jus
taposigao de fato~ delitivos, e uma situagao geral, que obedece 
a tendencias sociais, a circunstancias economicas, hist6dcas ou 
de politica criminal. A sua forma, caracteristicas, modificag6es 
e relag6es, sao tambem objeto da Criminologia. 
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Tendencias ou Escolas Criminologicas: Criminologia'Geral, 
CIinica, Organizacional, Interacionista e Radical ou Critica. 

Ha na Criminologia, diferentes tendencias. Nao diferentes 
Criminologias, mas diferentes maneiras de enfoca-la. 

Geralmente os niveis delinqiiilncia, delito e delinqiiente, 
ecxerceram individualmente uma influencia imperialista dentro 
do campo de estudo da Criminologia, dando, assim, origem a 
estas tendencias. A grande carencia da Criminologia tern sido 
haver perdido de vista a categoria da totalidade e ter-se centra
do alternativamente em urn outro destes niveis,esquecendo 
que eles sao absolutamente interdependentes. 

Vejamos como funciona esta desagrega<;ao no terreno te6rico 
das Escolas: 

r 
A Cl"iminologia Geral 

A Criminologia Geral e uma Criminologia de sintese, por
que recolhe as abordagens gerais de uma serie de cH~ncias, de 
disciplinas especializadas, que se aplicam ao problema da"cri
minalidade.Estuctit a delinqiienciaeomo fimomeno de maSsa: 
o seu aparecimento, as suas variagoes e constancia, os ·fatores 
que influem nelas (fatores mesol6gicos) a composig1io da po
pulagao penal por sexo, idade, condigao social e cultural, raga, 
categorias semiprofissionais, etc.; reflexo das estatisticas deli
tivas, estrutura social e deli to, crises economicas e sociais, etc. 

A Criminologia Geral vai tentar estabelecer leis gerais de 
explicagao da delinqiiEOllcia como fenomeno social. 

A Cl'iminologia Clinica 

Opoe-se uma tendencia a Criminologia Geral, que foi de
nominada Criminologia Clinica ou Cl"iminologia Penitenciaria, 
por trabalhar sobre reclusos. E, ao contrario, uma criminologia 
de analise, dirigindo os seus interesses a casos particulares, no 
estudo dos quais, ha a confluencia de mll1tiplas especialidades. 
Na criminologia clinica encontram-se, por exemplo, urn psic610-
go, urn soci610go, urn pSiquiatra, urn medico, urn assistente so
cial, urn educador, etc., todos enfronhados no estudo de urn de-
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Iinqiiente, com 0 fim de determinar 0 seu'diagn6stico, 0 seu 
progn6stico e indicar 0 tratamento adequado. Como, se ve,tra
ta-se de termos provenientes da medicina, e a suposi«ao basica 
Ii de que 0 delinqiiente e urn doente. 

A Criminologia Clinica * aspiraria converter-se em Geral, 
aD tentar sintetizar os resultados dos inlimeros casos estudados 
e elaborar classificagoes - esbogo de leis gerais - que neste 
caso se denominam tipologias. 

Tanto a Criminologia CIinica, como a Geral, sao Escolas de 
cunho positivista. 

A Criminologia 01'ganizacional 

A chamada Criminologia 01"ganizacional se interessa, fun
damentalmente em a«oes e medidas de politica criminal. Quer 
dizer, em como modificar 0 sistema de controle socialformali
zado (organizagao e procedimento de tribunais, corpora<;oes e 
leis de poIicias, sistemas estatisticos, poIiticas de segura social, 
saude, moradia, educ~g1io etc.) para aliviar a problematica de-, ' 

litiva. E uma arte aplicada a preven«ao geral do delito., 
A Criminologia Organizacional, pois, estuda os sistemas, 

a valia-os, indica as suas falhas e propoe as corre<;oes. Ideologi
camente inscreve-se na chamada Criminologia liberal e' busca 
paliativos para os males do sistema a fim de que este perinanega 
inalteravel. E fundamentalmente ensinada nas Escolas de Cri
minologia que, tem como escopo formar tecnicos e profissionais 
na luta contra 0 crime. 

.4 Criminologia Interacionista 

A Criminologia Interacionista entende que a delinqiiencia 
nao e uma caracteristica do autor, mas que ela depende da inte
mgao que existe entre quem realiza 0 fato punivel e a sociedade, 
quer dizer, entre 0 delinqiiente e os outros, pois sao os processos 
de detenc;ao e a estigmatizag1io, mais a aplicac;1io do rotulo deli-

01< • N;ota da autora: "Clinica" venl de Klinas (em grego, i.e ito ou 
cam~); 0.: que da; a imagem· do -medico frente ao enfermo. 
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tivo aquele que e selecionado (criminalizado), que fazem surgir 
urn deJinqiiente e que influenciam a imagem e aparecimento 
da delinqiiencia a nivel gera!. 

Estuda tambem como a rea\;aO social, na~ s6 determina 
como estimula a produ\;ao da deJinqiiencia, porque a etiqueta 
aplicada - falsa ou verdadeira - seria uma especie de protecia 
auto-reaiizavel ("selt-tulfiling protecy"). 

E uma tendencia Jigada ao construtivismo social, como foi 
E'xplicado no primeiro capitulo e os seus cientistas mais repre
sentativos sao os da chamada te01·ia da rotula9a.o. 

'-,_. --~. 

A Cl·iminologia Radical 

Esta tendencia, Qrescente nos ultimos anos, fundamenta-se 
basicamente no que se'" tern chamado de filosofia critica do Di
reito Penal - como foi exposto POl' Quinney -, e na natureza 
problem:'itica da lei e das institui\;oes. POI' isso diz-se que a Cri
minologia Radical, tambem chamada Critica,e umapolitologia 
do delito, porque e uma ciencia fundamentalmente politica. * 

Criminologia da Passagem do Ato. Cl·iminologia da Rea9fio 
Social. 

Todas estas tendencias podem ser agrupadas em duas 
gran des correntes, uma que podemos chamar a Criminologia da 
Passagem do Ato e outra de Cl·iminologia da Rea9a.o Social. 

A Criminologia da Passagem do Ato analisa quais sao os 
fatores que influem para que as pessoas cometam uma agao 
delituosa; e uma criminologia que se interessa pelo delinqiiente 
e por que este passa a aga.o delituosa. Para isto faz uso de estu
dos individuais e tambem sociologicos, mas estes sempre enca
minhados a elucidar os fatores que influenciam a comissao do 
ato delitivo. 

A Criminologia da Passagem do.Ato engloba, pois, dois 
aspectos essenciais: 0 homem e a sociedade. Na parte que estuda 
o homem, comprecnde os enfoques antropologicos (constituigao, 

'" Nota da aut01"a: Seus autares mais representativos sao QUINNEY, 

TAYLOR, YOUNG, WALTON, as SCHWENDINGER, COHEN, PLATT, VERSELE. 
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endocrinologia, biotipologia, estudos sobre a heranga e genetica, 
psiquhitricos, psicologicos e vitimologicos). 

A parte que estuda a sociedade compreende entre outros 
os estudos ecologicos e culturalistas e as teorias funcionalistas. 
(Shaw e Mac Kay, Sellin, Sutherland, Merton, Cloward e Ohlin, 
Cohen.) Ainda estuda a Criminologia do Passar a A<;ao os es
for<;os de sintese parcial e total (McCord e Zola, 0 casal 
Glueck.) 

A Criminologia da Reagao Social engloba a Criminologia 
Interacionista (que se interessa em como a sociedade reage 
diante das condutas, tanto criando normas penais, como re
primindo os atos puniveis, estigmatizando - apontanda au 
1"Otulando - os delinqiientes) e a Criminologia Critica ou Ra
dical, pois esta e uma Criminologia que se interessa mais peJa 
reagao social (criagao de normas penais) do que peJa passagem 
ao ato delitivo. Com efeito, se e a lei que cria a delinqiiencia, 0 

delinqiiente s6 interessa de forma secundaria. Para esta crimi
nologia, a socializagao so interessa na medida~ em-que 0 sistema 
para a qual 0 individuo deva ser ressocializado e born, e valioso, 
e merece. Sua tarefa, pois, nao e madificar 0 delinqiiente, mas 
a lei, 0 sistema total do qual a lei e instrumento mais paderoso 
e efetivo. 
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Capitulo VI 

OS TRES FANTASMAS DA CRIMINOLOGIA TRADICIONAL: 
I. A RELA:TIVIDADE DO DELITO. II. A CIFRA NEGRA DA 
DELINQU:ENCIA: CRIMINALIDADE LEGAL, APARENTE E 
REAL. CAUSAS. Mll:TODOS PARA ESTIMA-LA. III. o ,CRIME 
DO "COLARINHO BRANCO" E AS CIFRAS DOURADAS DA 
DELINQtrENCIA: COJ:iTCEITO. CARACTERfSTICAS. ESPll:CIES. 

EXPLICA<;:Ab CRIMINOLoGICA. CUSTO 

Conforme vimos, a Criminologia tradicional positivista 
parte de pressupostos fundamentais nao comprovado.s: a exis-

,-tenciade comportamentosconsiderados maus,' em si, apenados 
emvirtude de normal; que sao produto de urn consenso coletivo. 
Deduzcse disso urn interesse 16gico em conhecer 0 homem que 
infringe estas normas, porque se e certo que a genel'alidade das 
pessoas selecionou s6 estes comportamentos, como ilicitos mais 
graves (e portanto merecedores de san<;;ao penal), quer dizer que 
quem as viola e, pelo menos diferente e possivelmente, anormal. 

ll: POl' isto que para a Criminologia tradicional, a importan
te e conhecer os trac;os diferenciais de quem passa ao ato deZi
tuoso e para isto faz nso de um instrumental tecnico cientifico 
muito variado, que vai desde os estudos antropol6gicos, psicol6-
gicos e psiquhl,tricos ate os do meio ambiente e sociol6gicos, mas 
sempre referidos a esta explicaC;ao causal. 

Estes estudos foram feitos, necessariamente, sabre indivi
duos que foram presos e condenados; quer dizer sobre reclusos. 
a isto se chamon Criminologia Penitencilixia. Sabre esta base e 
que se experimentou elaborar defini<;;oes e leis gerais a respeito 
,d() delinqiiente e da delinqiiencia. 
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Mas nenhuma investiga<:;ao cientifica deste tipo que 'se 'con
sidereseria p()de adlantar generalizac;oes sobre umamostl'a que 
nao"e"l'epresentativa da popula<:;ao delitiva total. E nao e 1'e
presentativa, porquantoos inurn eros estudos feitos para estimar 
a deJinqiiencia oculta e para defini! e fundamental' coriceito de 
crime do "colarinho, branco" demonstraram qUaD pouco e sig
nificativo 0 universo do estudo da criminologia tradicional. 

POl" ,isso pode-se dizer que os fantasmas ameaC;adores da 
seriedade cientifica da velha criminologia sao a relatividade do 
delito,' a cifra negra da deJiqiiencia eo, crime do "colarinho 

bra:nco" .. 

A relatividade do dil'eito 

o tipo de organizagao social determina quais ostipos de 
. comportamento que serao considerados desviantes e 0 que sera 
considerado delito em determinado momento e lugar. Tal como 
a moraJidade, 0 delito e uma entidade variavel no tempo e 

,.no espac;o. , 
Como exemplo, temos que, na Albania, ate ha pouco tempo, 

matavam as jovens que se entregavam a um homem sem que 
tivesse se casado com ele, mas, pOl' outro lado, na tribo dos 
Zunis,' uma jovem esquiva era considerada delinqtiente. Entre 
OS indigenas do noroeste dos Estados Unidos, 0 meio mais hon
roso de adquirir priviJegios, era assassinando quem os possuia. 
E a Lei Judaica considera delito tel' rela\:oes sexuais com mu

Iller menstruada. 61 

'Hoje'em dia, ha casos parecidos de variac;ao:' a tentativa 
de'suicidio e punida na Inglaterra mas nao na Venezuela Em 
outros paises como 0 Japao, 0 suicidio pode ser visto como algo 
positivo. A homossexuaJidade na Espanha, Austria, Alemanha e 
Russia e proibida, mas na Inglaterra e Venezuela, nao 0 e. * 

.61 .. Para estes e uri1a quantidade maior ,de.· exemplos, ver ·MmDEN

DORFF, wolf-: Sociol6gia 'der nelita, Madrid, Revlsta de Occidente, 1961, 

p.23 SS. 
',_. '" Tanto- 0 suicidio como it homossexualidade nao saO -tipificados 

no Brasil. (N. T.) , 
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o abortotem sido objeto de refonnas leg'islativas em varios 
paises da Europa visando Ii sua descriminalizac;ao (Franga, 
Inglaterra). Na Venezuela ainda existe como delito; Na Russia 
deixou de ser delito durante algum tempo depois da Revolugao, 
mas posteriormente voltou a instaurar-se. 

A publicidade de meios anticoncepcionais e delito na Es
panha, mas nao temos noticias de nenhum outro pais onde 
tambem 0 seja. "' Ao contrario, grandes campanhas para 0 con
trole da natalidade empreendem-se a nivel oficial em paises 
como os Estados Unidos·e Inglaterra, Nestes e outros, como a 
Venezuela, ha servigos gratuitos em hospitais e centros espe
ciais, para a informagao e abastecimento individual de metodos 
anticoncepcionais. Na india, a propria esterilizaC;;ao e patroci
nada pelo Estado, a p~to de animar os indecisos - ou famintos 
- oferecendo dinheirb a homens que aceitem submeter-se a 
vasectomia, Na Venezuela, sob certas circunstancias, isto cons
tituiria crime de lesao corporal gravissima, 

No Islam, pennite-se a bigamia. Permite-se inclusive a po
ligamia em razao da religiao mugulmana oficial. 0 adulterio 
nao e punido nem na Russia nem na Inglaterra. Na Venezuela 
e punivel. 0 incesto e punido em alguns paises, enquanto que 
em outros, como 0 nosso, a punibilidade e submetida Ii condigao 
de haver escandalo publico. 

Segundo Levy Strauss, a unica regra lmiversal que existe e 
a proibigao do incesto: "A sociedade humana, como tal, e cUl
tura - diz - e esta so existe a partir do momento em que 
intervem a proibigao do incesto. Tal proibiC;ao tern caracteristi
cas de instinto, mas tambem 0 carater de uma regra absoluta
mente imperativa, :E portanto a regra por exceH~ncia, ja que e 
a unica universal e assegura a colocagao da cultura." 52 

'" No Brasil era contravengao penal, ate recentemente, quando 
foi revogada a proibig9.0 de meios anticoncepcionais, mas mantida a 
referente- a meios abortivos. Resta caracterizar a diferen~. (N. T.) 

52 LEVI-STRAUSS, Claude: Structures tzementaires de la. Parente, 
em: "Introduction- aux Idees Contemporaines", Paris, Nathan, 1969, 
p, 179. 
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Tudo isto nosconfirma 0 criterio de que nao ha delitos 
naturais * (quer dizer, fatos que tenham sido reprovados pela 
coletividade em todos os tempos), mas que a atitude da audH~n

. cia social varia no tempo e no espac;;o. Mesmo Garofalo, que 
afirmava a existencia do delito natural, coloca com a sua de
finigao a relatividade do mesmo, considerando-o "a lesao aos 
sentimentos medios altruistas de piedade e probidade na medi
da em que se encontram em uma coletividade em urn deter
minado momento". Com esta definigao, nada mais faz do que 
substituir uma relatividade por outra. Na realidade,· como diz 
Middendorff, 53 0 delito nada mais e do que "uma pequena parte 
das condutas discordantes de importancia semelhante" e "nao 
e possivel com freqiiencia - diz ainda - uma taxativa sepa
ragan entre delito e conduta normal, da mesma forma que e 
indeterminavel a distancia entre 0 delinqiiente e 0 homem 
normal". 5-1 

o delito, pois, e nada mais do que urn ponto de vista sobre 
o anti-social que logrou impor-se sobre outros pontos de vista, 
em urn dado momenta e lugar. 

Assim, sobre a base da relatividade do delito, que naCla 
mais e do que uma forma derivada das variagoes da reagao 
social (0 que confirmaria os postulados basicos da chamada 
Criminologia da Reagao Social), pode-se afirmar que nao l1a 
diferengas entre os delinqiientes e os nao delinqiientes, Se em 
urn detenninado tempo ou lugar permite-se 0 homicidio, 0 adul
terio, a homossexualidade, etc., e em outro nao, e claro que a 
pessoa desse outro lugar nao ha de ser diferente daquela que 
o pratica em urn pais onde estas condutas sao licitas, 

Mesmo Pinatel, selecionando as caracteristicas fundamen
tais do que ele chama de personalidade criminosa (egocentrismo, 
agressividade, instabilidade, indiferenga afetiva) e ao apontar 
as mesmas caracteristicas Ii sociedade atual, esta lano:;ando a 

'" Foi llsada nesta t'raduc;ao a termlnologia crime Oll delito, como 
sinonimos. embora, significando infrac;ao penal, passam ser dUeren
clados conceitualmente. (N. T.) 

53 MmDENDoRFF, Wolf, ab. cit., p. 20.-
54 Ibidem" p. 21. 
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normalidade da personaJidade criminosa, pOl'que afirma tambem 
que ela tern tra<:;os identicos a sociedade onde esta imersa, 

Assim, se a unica diferenc;a que existe entre 0 honiem de
linqiiente e 0 passar a aQao delitiva (ja veremos que esta passa
gem ao'ato e comum a uma grande quantidade de pessoas nao 
apontadas pelas autoridades nem pela comunidade), toda a 
elaboragao conceitual da criminologia tradicional, especialmente 
a clinica, no que se refere a suas pretensoes de generalizagao, 
desmorona em sua propria base. 

Se 0 mal nao esta no homem, e necessario, entao, estudar , ' 

a sociedade, suas, tendencias e' rea<:;oes. 
Por outro lado, sabe-se que ninguem esta cometendo deJitos 

todos os dias e todas as horas do dia. Quem mata uma v'ez 
geralmente nao volta;a faze-Io, a nao ser que estejamos diante 
de urn caso da chamada delinqiiencia profissional a qual deve 
ser estudada sociologicamente como uma forma mais de sele
¢ao ou escolha profissional feita a base de variaveis tais como, 
as possibilidades, as oportunidades, a aprendizagem e os esti
~ulos externos que estao ao alcance de cada,_indi:viduo.de modo 
desigual; ou e conseqiiencia de desequilibrio mental grave, e 
ne'ste caso estariamos fora do campo da Criminologia. Porque 
a Criminologia comega onde termina a PSiquiatria. 

Ninguem e, pois, essencialmente urn deJinqiiente, E ninguem 
o e todos os dias, nos quais a sua conduta e personaJidade sao 
semelhantes as cotidianas, licitas ou nao, de muitas outras 
pessoas. 

A CIFRA NEGRA, "NUMERUS bBSCURUS", 
au DELINQUENCIA aCULTA 

'Eiste e um conceito muito importante para 0 questionamen
toda:'Ci'iminologia tradicional; que fundamentou as suas inves
tiga<:;oes; sobre a fonte de conhecimentos mais relevante que 
essa Crimiologia teve sobre 0 fenomeno da delinqiiencia: as 
estatjstica.s. 

'tvrasas estatisticas nao sao significativas pormais de ,lima 
razao: uma multipJica<:;ao de, delitos nas estatisticas pode sig
nificar somente rima multiplicagao de esforgos por ,parteda 

, 

i 
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policia, e maior eficieucla dos tribunais e nao que a delhiqiien
cia tenha aumentado, POl' isso se diz, com razao, que "13 a ma
neira desenvolta deabordar a interpretagao de dados que dis
,persou e perdeu a Criminologia".55 

Como dizem Hoods e Sparks, 0 estudo do crime deveria 
preceder qualquer teoria sobre a criminalidade e sobre a per
sonaJidade criminosa. Um teorico consciente deve: 1.0 ) buscar 
as diferengas entre os condenados e os que cometeram as mes
mas atos sem terem sido presos. 2) separar os fatores que 
explicam 0 comportamento criminoso dos que explicam pOl' que 
alguem foi pres~ -e estudado como delinqiiente. Ha tempos, dizia 
Reckless, que a dispersao de um lar pode ser a razao mais im
portante para levar um ladrao diante dos tribunais, do que 
para explicar a ,propria causa do roubo; e como disse Leaute, 
"quando a policia langa as suas redes, nao sao os peixes peque
nos que escapam, mas OS maiores". 50 Mas estas coisas nao sao 
explicadas pel as estatisticas delitivas, nem mesmo pelas reaJi
zadas, pelos meios mais perfeitos. Existe uma criminalidade 
legal, uma' criminalidade aparente e urna criminalidade""l'eaL"'" 

Criminalidade legal e aquela que aparece registrada nas 
estatisticas oficiais, as quais, geralmente, como sucede na Ve
nezuela, sao estatisticas que registram somente os casos em que 
houve condenagao. 

A criminalidade aparente seria toda a criminalidade que e 
eonhecida por orgaos de controle social - a policia, os juizes, 
etc. -, ainda que nao aparega registrada nas estatisticas (por
que ainda naD tem sentenga, porque houve desistencia da agao, 
0;1 pOl'que nao se encontrou 0 autor, ou pOl'que, por multiplas 
razoes legais ou factuais, 0 processo nao seguiu 0 seu curso 
normal) . 

A criminalidade real e a quantidade de delitos verdadeira
mente cometida em determinado momento. 

55 Ver HOODS e SPARKS: La Delincuencia. Ediciones Guadarrama, 
Madrid, 1970. 

iiG Cf. Y .. nV!ARELLOS; E. e KELLENS, G.: Le C1"ime et la Criminolo
gie~ Verviers, Marabout Universite, 1970, 2 vols., aos quais seguimos 
anlplament-e neste ponto. ' 
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Pode-se, pois, observar, facilmente, que hi diferenga de 
volume entre criminalidade aparente, criminalidade legal e cri
minalidade real e que esta ultima nao e conhecida na sua real 
extensao. Entre a criminalidade real e a criminalidade aparente, 
hi uma enorme quantidade de casos que, jamais serao conheci
dos pela policia. Esta diferell(;a e 0 que se denomina cifra 
obscura, cifra negra ou delinqtiencia oculta. A diferenga entre 
a criminal\dade real e. a aparente seria, pOis, dada pela cifra 

negra. 
A cifra negra diminui, a medida que aumenta a gravidade 

t: a visibilidade do delito. Antes de ser eliminado 0 aborto como 
delito, dos C6digos Penais franceses e ingleses, dizia-se que 1 em 
cada 100 abortos era conhecido pela policia; esta proporgao, no 
entanto, parece pequerta relativamente ao que observam alguns 
investigadores na Inglaterra, que afirmam que eram conhecidos 
250 de cada 50.000 ou 100.000 dos que eram efetivamente prati
cados. Do infanticidio, afirmou-se que conheciam 2 de cada 5. 
Enquanto que dos furtos nas grandes lojas assegura-se que 50'}'o 
nao ch_egam ao conhecimento das autoridades porque ha tran
sagoes privadas. Em 1933, Sellin aponta 5.314 roubos conhecidos 
em 3 grandes loj as da Filadelfia. as seus detetives detiveram 
l.423 pessoas; destas, s6 230 foram sumetidas a processo. QueI' 
dizer, mais de 5.000 foram ignoradas pela policia. Esta, POI' seu 
lado, afirmou que em 1933 conhecera 4.402 roubos na regiao. 
Na realidade, nao sendo 0 controle dos comerciantes muito 
rigido, qualquer estimativa e aventada. Costuma-se fazer uma 
aproximagao do custo das perdas desta natureza, que e acres
ccntada as despesas gera5s da empresa, incidindo depois sobre 
o preGo das mercadorias. 

Quanto a quantidade de cheques sem fundo que diaria
mente sao emitidos, e muito dificil conhecer a sua real extensao, 
que deve ser altissima. 

A cifra negra e tambem alta em relaGao a roubos de vei
culos quando estes estao no seguro. Dos delitos sexuais, prova
velmente s6 e conhecido 1 % dos cometidos. Enquanto, que 0 

homicidio, pela sua visibilidade e alarme social, tern a cifra negra 
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baixa (na Franga hi 5.000 desaparecidos por ano, e Soderman .7,' 

estima que ha 1 homicidio para cada 3.000 desaparecldos). 
McClintock afirma que ha mais detecGao das violencias 

familiares nos bairros, a medida que as mulheres tomam mms 
consciencia de seusdireitos, que existe menor tolerancia a vio
lencia e que os vinculos com a policia sao menos tensos:' 

Tudo istoe mais relativo a delinqtiencia aparente do que 
a delinqtiencia legal, uma vez que a maior parte dos casos que 
sao do 'conhecimento das autoridades, nan recebe senten<;a final 
dos tribunals, permanecendo em qualquer dos estagios do pro
cesso penal (pOl' falta de provas, desinteresse, falta de diligen
cia dos funcionarios, falta de acusaGao privada ou insistencia 
desta, usa de influencia, etc.). 

QueI' dizer que em razao da delinqiiencia legal (a estatis
tIca), a delinqiiencia oculta seria muitissimo maior do' que a 
que diz respeito a aparente. a filtro mais importante da cifra 
obscura e, sem duvida, a dos, primeiros niveis (descobrimento 
do fato, atitude da vitima eatitude da policia). Ai fica a maioria 
dos fatos cometidos. Nos niveis processuais superiores, a cifra 

'negra tern menos possibilidades de crescer, a medida que se 
,ascende as etapas do processo. Nestes niveis funcionam com 

preferencia 0 fator poder econ6mico e politico e 0 trifico de 
influencia. 

Isto na~ quer dizer que estes fatores nao sejam tambem 
Importantes nos primeiros niveis. 

0. primeiro nivel funciona essencialmente em relaGao a duas 
variaveis: a vitima e a policia. 

Muitos fatos nao sao levados pela vitima ao conhecimento 
da policia, pelas seguintes raz6es: l. 0 fato nao foi descoberto; 
2. 0 fato, nao e percebido pela vitima como criminoso: se num 
lote de artigos adquiridos falta urn, pode-se pensar que se per
deu, o.u uma carteira roubada e tida como perdida. au a vitima 
nao sabe que se trata de urn fato delitivo que pode ser judicial-

57 SODERMAN: cHado por PINATEL, Jean. Tratado de Derecho Penal 
Y de Crintinologia, Caracas, Ediciones del Instituto de Ciencias Pena
les y Crimino16gicas de la Universidad Central, 1974, que sobre este 
ponto da ampla informagao que aqui citamos. 
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mente perseguido (0 delito de adulterio, por exemplo) ,; 3. por 
desconfian<;a ou aversao a policia; 4. por simpatia para com 0 
acusado; 5. porque a comunidade cultural a qual se pertence 
e contraria as demincias; 6. por temor a represalias; 7. por ver 
a condena<;ao que se infligiria como algo mais grave do que 0 

dano sofrido; 8. para evitar ser implicadono caso, quando 
110uve envolvimento com prostitutas, com ambiente de baixo 
nfvel, com jogos ilicitos, em caso de extorsao, e no caso de deli
tos sex;uais (entre parentes ou entre estran11os, especialmente 
violag6es ou casos de adulterio); 9. porque 11a possibilidade de 
obter repara<;ao por outra via. 

Em rela<;ao a policia, podem operar as seguintes' raz6es: 
1. desinteresse, quando nao 11a vftimas (nos chamados delitos 
8em vitimas, como 0 ahorto e as drogas), a menos que funcione , 
nesse ·momento uma ca.mpanha contra Esses delitos; 2. capaci
dade de mobiliza<;ao de efetivos: a economia de seu funciona
mento levara a uma 11ierarquiza<;ao dos casos, segundo os in
teresses predominantes no momento reptessivo que se vive; 
8, capacidade (tecnicaou de fato) para descobrir 0 delito; 4. 

',~,., - .-c'" ' ,--, '.,' 

interesse em nao descobri-Io ou interesse em nao persegui-Io, 
em virtude de press5es do poder. E neste momento que sao 
exclufdos das estatfsticas os crimes do "colarinho branco", entre 
muitos outros dos chamados delitos convencionais. 

Metodos para indagar a grandeza da delinqtiencia oculta: 
Por raz6es 6bvias, os crimin610gos impuseram-se a tarefa 

de estimar a cifra obscura com 0 fim de evitar as lacunas esta
tisticas. Foram utilizados tres metodos: 

1. a metodo da autoconfissiio: consiste em fazer pesquisas 
an6nimas para con11ecer quantas pessoas cometeram certos 
fatos em determinado perfodo de tempo. , 

A maior parte dos estudos desta natureza tem sido feita 
sobre estudantes e geralmente em pequenas cidades dos Estados 
Unidos. Em New York foi enviado 0 primeiro questionario a 
adultos. Na Noruega e Finlandia foi com recrutas do Exercito. 
o Centro de Investigag6es Criminol6gicas'da Universidade de 
Zulia realizou uma pesquisa-piloto para.uma,investigagao desta 
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indole, ,fazendo uso de metodo combinado 
-vitimiza<;ao) sobre uma determinada mostra, 
a popula<;ao em geral. 

71 

(autoconhssiio
ao acaso sobre 

Os obstaculos que Esses estudos encontraram sao os seguin
tes: 1) falta de colaboragao do publico, que toma levianamente 
estas pesquisas, especialmente em lugares como 0 nosso,' onde 
na6 ha 0 habito de outros pafses (como os Estados Unidos) de 
fazer enquetes de todo 0 tipo; 2) a mostra que geralmente e 
tomada nao e representativa de uma regiao onde haja estatfs
ticas policiais comparaveis do mesmo perfodo; * 3) os estudos 
conhecido.s geralmente nao foram feitos sobre determinados 
perfodos de tempo, 0 que impede localizar os sellS resultados 
em relagao as estatisticas; 4)' ha certos delitos que nao SaO 
confessaveis nem sob promessa de anonimato. 

Na realidade, este metodo serve para demonstrar quaiS sao 
as categorias (de idade, sexo, grupo socio-economico, etnico 
etc.) que estao dispostas a confessar em maior grau, bem como 
para demonstrar que ha delitos mais confess ados do que outros. 

.'.:.' 

2. 0 metodo da vitimac;iio: Sao feitas pesquisas sobre uma 
mostra representativa da populagao, a fim de determinar quan
tas pessoas .foram vftimas de certos delitos em detenninado 
perfodo de tempo. 

Um defeito desse metodo e que as vitimas so recordam a) 
os delitos mais graves e b) os mais recentes. Isso faz supor que 
as cifras que se dao em relagao a delitos menores sao provavel
mente menores do que a realidade. Por outro lado, com este 
metodo ficam exclufdos os chamados delitos sem vitima. 

3. 0 metodo de analise das maneiras de pl'ossegui1' ou 
abandonar que tem os. tribunais e a policia: Foram feitos es
quemas gr:ificos das entradas e safdas de delitos e delinqtientes 

• Nota da autora: 0 CIe de LUZ realizou paralelamente uma 
codificagao de dados sabre fatos denul1ciados nas prefeituras, depa
rando-se com 0 problema de que as formularios de recolhimento de 
dados nao sao preenchidos corretamente pelos funcionarios corres
pondentes, 0 que impediu a continuidade da pesquisa. _. 
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no" sistema de controle formal, em cada uma das etapas da de
ten~ao e do processo. Alguns sistemas, como 0 JUSSIM, tem 
sido experimentados, mas nao tem dado cifras exatas. 

Podemos dizer qu~ os problemas apresentados pela delin
qiiencia oculta, ou cifra negra, podem ser reduzidos as seguin
tes interroga,oes: 58 1) A propor,ao da delinqiiencia oculta e 
invaria.vel em rela,ao a delinqiiencia aparente, durante todo 0 

tempo, em certas regioes, ou em regioes de um mesmo pais? 
2) A porcentagem de delitos conhecidos varia segundo 0 tipo 
de delito? 3) Quantos crimes sao cometidos e qual a proporC;ao 
entre os conhecidos e os nao conhecidos? 4) Quem sao os cri
minosos e em que se diferenciam os conhecidos dos nao co
nhecidos? 

Enquanto a Criminplogia tradicional tem gastado os seus 
melhores esfor,os tenfando desvendar as caracteristicas dos 
delinqiientes, em oposi,ao as dos nao delinqiientes, a cifra ne
gra poe em crise os estudos realizados nesse sentido ate 0 mo
mento e nao parece haver uma soluC;ao satisfatoria em pers
pectiva. 

o DELITO DO "COLARINHO BRANCO" E AS CIFRAS 
DOURADAS DA DELINQ'UENCIA 

Afirmou-se que os dois momentos mais importantes na 
historia da criminologia fOl'am 0 aparecimento do livro de Cesa
re Lombroso, 0 Homem Delinquente em 1876, 0 qual marca 0 

nascimento da Criminologia; e em segundo lugar, 0 discurso 
pronunciado pOl' Sutherland perante a Sociedade Americana 
de Criminologia, em 1949, na qual define 0 conceito de crime 
do "colarinho branco" (White Collar Crime). '" 

Este conceito aparece posteriormente em um livro especial 
do autor, sobre 0 tema, 0 qual constitui um informe detalhado 
sobre setenta das maiores corpora,oes mineiras e comerciais, 
sobre as quais havia decisoes de Tribunais e comissoes adminis-

58 'Of. HOODS, .R. e SPARKS, ob. cit. 
* Not([ da autora: Nan obstante, 

tenno. 
ja em 1938 havia usado este 
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trativas nos E.E.U.U., bem como sobre outras quinze corpora
c;oes de servi,o publico (energia e luz eletrica) desse pais. Su
therland imcontra coisas muito interessantes que vai utilizar 
para construir 0 conceito' de crime do "colarinho branco", no 
transcurso de uma investigaC;ao realizada sobre um processo 
celebre de viola<;ao da Lei Antitrust nos Estados Unidos,' quer 
dizer; uma lei contra os monopolios. 

As companhias produtoras de apanilhos eletricos mais 
importantes dos Estados Unidos, haviam dividido territorio em 
quatro partes, cada uma dominandouma das partes. Baseadas 
nisso, arbitrariamente, e sem relaC;ao com os custos' de produ
<;ao, nem com os movlmentos da lei, da oferta e da procura, 
estas companhias fixavam os pre,os, em detrimento do consu
midor. Sutherland observou que nestes casos, quando os repre
sentantes das empresas se reuniam, 0 faziam em hoteisde 
provincia, quer dizer, clandestiamente e' utilizavam uma especie 
de jargao caracteristico, para dissimular 0 conteudo dos acordos. 
Assim, emvez de falar em suas cartas, de listas <;ie prec;os ou 
lista de pessoas que compareciam as reunioes, falavam em lista 
de cartoes de Natal. Telefonavam-se geralmente de telefones 
publicos e, ao se registrarem nos hoteis, nao nomeavam as com
panhias representadas e assim pOl' diante. 

Sutherland considerou que todas estas caracteristicas eram 
similares as dos chamados crimes convencionais. 

Devemos notal' que para Sutherland e delito, nao so 0 que 
e sancionado pela' C6digo Penal, mas tambem'o que e sancio
navel pelo Codigo Penal, quer dizer, 0 que causa um dano im
portante abs interesses da comunidade, ainda que nao esteja 
previsto no Codigo Penal; bastando que se encontre em leis 
especiais, apenado com multas, suspensao de licenc;as etc. Isto 
permite desenvolver 0 seu conceito de crime do "colarinho 
branco", que de outra maneira nao se poderia sustentar sobre a 
tradi,ao da Criminologia conservadora para a qual os estudos 
criminol6gicos devem ter como obj eto, somente os fatos defini
dos pelo C6digo Penal. 

Outras investiga,oes foram feitas sobre 0 assunto, bastante 
conhecidas pela sua origem publicitaria, popular - embora 
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sobnivel cientifico - como a que foi realizada pelo Reade1"s 
Digest, em 1941, sobre as fraudes cometidas nas garagens ele
tromecanicas: urn grupo de pessoas destacadas pela revista, 
alterando levemente 0 funcionamento da maquina, levaram urn 
certo niimero de autom6veis a oficina, solicitando que conser
tassem a falha. Ao recolher os autom6veis constatou-se que em 
63 % dos casos 0 dono da oficina lesara 0 cliente trocando pef;as 
que nao necessitavam ser trocadas, fazendo diagn6sticos de 
faIhas mecanicas que nao existiam. 

IguaImente fez-se uma investigaf;ao emoficinas de conserto 
" , 

de radios e relogios, constatando-se que, em 2/3 dos casos, era 
modificada a realidade em detrimentodo cliente. 

Nao ha duvida de que estas investigac:;5es tinham uma ten
dencia muito definida.; a de ocasionar 0 que alguns autores, , 
como YamareIIos e Kellens,59 denominaram assaUos destTui
dOTes ao conceito de crime do "colarinho branco". 

Diz-se que sao ass altos destruidores, porque tratou-se de 
eliminar deste delito 0 seu carater classista reduzindo-{) a quaI
q)llOF tipo de delitoocupaciollfll, a simples delitos de enriqueci

. mento, as vezes cometidos por pessoas de status s6cio-economico 
medio ou ate de classe media baixa. 

Esta tendencia proliferou tanto que na atualidade se fala 
inclusive de deIitos de "camisa azul" (ou de ovemll) referindo-se 
aos delitos cometidos por operarios no exercicio do seu trabalho, 
o qual, de inicio, definitivamente desnaturaliza 0 conceito do 
delito do "colarinho branco" ate faze-Io perder a sua significa
f;ao. Nao se deve esquecer que a sua importancia deriva do fato 
de ter chamado a atenc;ao sobre delitos que nao eram estudados 
pela Criminologia. 

Assim, Earl Quinney 0 chama de Delito Ocupacional 60 

e the da maior amplitude, e Middendorff·' 0 inclui numa 

59 YAMARELLOS, E. e KELLENS~ G.-: Le -Crime et la Criminologie, ab. 
cit. 

60 Citado por CLINARD, Marshall: "El Delito -de Cuello Blanco", em 
Criminologia, Textos para su Estudio, recopila9ao de Rosa del almo, 
ob. cit., p. 69 SS. 

61 __ . M~DD~DORFF, ab. cit. 
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categoria muito mais amplai 'que' e ados delitos de 'en· 
riquecimento. E possivel que uma confusao desse tipo pudesse 
ser derivada do mesmo livro de Sutherland, que tern algumas 
contradic;5es. Versele, em sua comunicac:;ao a 2.a Secc:;ao do V 
Congresso das Nac:;5es Unidas para a prevenc:;ao do Crime e Tra
tamento do Delinqiiente (Genebra, 1975), refere-se a este tipo 
de fatos, denominando-os cifras douradas da deIinqiiencia: 
"alem da cifra negra dos delinqiientes que escapam a toda de
tenc;ao oficial, existe uma cifra dourada de delinqiientes que 
detem 0 poder publico e 0 exercem impunemente, lesando a 
coletividade e cidadaos' em beneficio da; sua oligarquia, ou que 
disp5em de urn poderio economico que se desenvolve em detri
mento da sociedade". 

Tambem se falou dos delitos de cor cdqui, fazendo-se .alusao 
aos crimes cometidos por militares em tempo de guerra. 

A nivel cientffico, os delitos de "colarinho branco" sao ra
ramente tratados por crimin610gos. Como disse Versele: "certa
mente 0 prop6sito parece ter relac:;ao com contestac:;ao, e 0 

sistema·tendea .. considera-Iouma forma de subversaO,62. 
Evidentemente, a grande miseria da Criminologia e de 

ter side somente uma Criminologia da miseria. 

Esp€cies 

A partir do aparecimento da obra de Sutherland, 0 seu 
conceito original foi retomado, ampliado e aplicado por dife· 
rentes autores a casos que ele nao previra. 

Sob 0 titulo cifras douradas, que citamos, Versele faz a 
classificac:;ao de Delinqiiencia Dourada Nacional e Delinqiiencia 
Dourada InternaciOnal; em Delinqiiencia Dourada pOlitica e eco
nomica e em DeIinqiiencia Dourada de ordem financeira e 
fiscal. 

(l2 VERSELE~ Severin-Carlos: Les Chitires Dorees de Za Delinquence. 
Trabalho preparado' para 0 European Consortium For politIcal Re
search, Louvain,- 8-3 abril, 1976. 0 termo ~'cifras douradas'·' foi intro
duzido pelo mesmo autor no V Congresso das Nagoes Unidas. para a 
Preven~5.o do Crime e 0 Tratamento do Delinqiiente. Genebra, 1975, . 
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o primeiro trabalho sobre a delinqiiencia de "colarinho 
branco" a nivel supranacional que conhecemos, foi realizado 
110 Centro de Investiga<;;6es Criminologicas da Universidade de 
Zulia pOI' Guillermo Ramos,"' na qual se estabelecem os atos 
anti-sociais, comerciais e politicos, que as companhias multina
cionais estao em condi<;;6es de cometer, em virtude das suas 
caracteristicas particulares. 

Casos de delinqiiencia de "colarinho branco nacional" sao 
os seguintes: as violac:;6es das leis contra ac:;ambarcamento; vio
la<;;6es das leis relativas a alimentos e drogas, quer dizer, de leis 
que pr'opugnam evitar que se ponham em circulac:;ao alimentos 
e drogas em mas condi<;;6es ou que nao reunam as qualidades 
anunciadas. Violac:;6es as leis de seguran<;;a e saude publica; 
violac:;6es as leis que estabelecem sistemas de licenc:;as aduanei
ras; praiicas profissio'rtais desonestas (medicos, farmaceuticos, 
advogados, POI' exemplo). Neste caso, estamos diante de pessoas 
que nao tem status socio-economico muito elevado, mas que em 
certos paises subdesenvolvidos como os nossos tem grande im
portancia. 

A talsa publicidade; as viola<;;6es das leis de direito autoral; 
as violac;6es das leis trabalhistas; 0 mercado negro; 0 contra
bando nas empresas; a evasao de impostos, que talvez seja 0 

delito mais conhecido; as falencias fraudulentas; as infrac;6es 
de leis especiais feitas pelos ban cos ; 0 usa abusivo de marcas 
(pOI' exemplo, a falsa indicac:;ao da fabricac;ao de um objeto em 
determinado pais ou em determinada fabrica); as praticas de
sonestas das grandes companhias de seguros; a venda de qua
dros talsos como autenticos. A publicidade que anuncia pre~os 
remarcados que nao estao autenticamente rem arc ados pois 0 

objeto oferecido e de qualidade inferior; as viola<;;6es das leis do 
inquilinato; as fraudes ao controle de divisas; os desfalques; a 
maIV'ersac;ao de fundos publicos; a corrupc;ao de altos funcio
narios; a poluigao ambiental. Alguns incluem tambem infor-

63 RAMOS, Guillermo: Las Compaiiias MultinacionaZes, DeZincuen-~ 
cia de Cuello Blanco a Nivel $upranacional. em Capitulo Crimino16gico 
3, argao' do Centro de Investigaciones Crimino16gicas d ela Universidad 
del ZuUa, Maracaibo, 1\J75. 
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mag6es. fraudulentas dos medicos, prescl'1gao irrestritade en
torpecentes pOl' parte destes e a prevaricac;ao dos advogados. 
As praticas trabalhistas injustas. Os delitos de guerra. Come
c;a~se igualmente a vislumbrar uma tendencia de incluir certas 
responsabilidades em casos de acidentes de trabalho. G4 

Hoje incluem-se tambem a criminalidade politica, especial
mente a.s guerras coloniais e imperialistas (Indochina, Coreia, 
Vietnam); 0 genocidio (desde 0 dos judeus ate 0 de Biafra e 
Amazonia). As torturas oficiais,a brutalidade policial, especial
mente da policia politica, etc. 

.Nestes caSos a denominac;ao de "Delinqtiencia Dourada" 
pal'ece mais adequada do que a de "colarinho bran co" , pois 
nestes ultimos casos a atividade nao e diretamente economica. 

Detiniqii.o e camcteristicas 

Podemos definir 0 crime do "colarinho branco", como aquele 
'que e cometido POl' uma pessoade respeitabilidade e alto status 
social, no exercicio da sua ocupac;ao. Este conceito op6e-se ao 
de todo.s os demais crimes, denominados crimes convencionais. 

1. Assim, temos como primeiro elemento conceitual, que 
o sujeito ativo e uma pessoa de alto status socio-economico. Ha 
pois, uma especie de inversao em relagao ao que acontece com 
os crimes convencionais; nestes Ultimos, geralmente e a vitima 
que pos.sui maior status socio-economico do que 0 deJinquente, 
a nao ser que 0 de ambos seja igualmente baixo. 

64 VERSELE cita 0 seguinte caso: "Quando urn jovem juiz frances 
nlandou prender recentemente 0 administrador de uma grande em
presa. por falhas na seguranc;a em trabalho que considerava de ordem 
publica "social", 0 chanceler-rnor chegou a tratar esta decisRo de "8ur
preendente", 0 que precipitou a jurisdi~ao de apelac;ao a solicitar a 
l'eforma desta decisao, a certos jornais a falar do perigo dos juizes 
j'vermelhos" do sindicato da magistratura, aos dirigentes de empresas 
a ocupar 0 Palacio "de Justic;a, aos patroes a decidir 0 lock-out da em
presa, e aos engenheirbs e proclamar que a seguranc;a e a produtivi
dade sao necessariamente antinomicos" (ou subIinhado' e',.nasso) (ob. 
cit.) . 
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Nos crimes do "colarinho branco" acontece justamente 0 

contrario. 

2. Alem disso, por defini!;ao, temos que este deIito deve 
ser cometido no exercicio da atividade economica, empresarial, 
da pessoa. Quer dizer que nem todo 0 delito cometido pOl' pes
soas de alto status, e crime do "colarinho branco". Nao basta 
a condi!;ao s6cio-economica, e necessario que a atividade deIi
tuosa tenha sido realizada em razao da profissao e o·cupagao 
que se exerce. 

Segundo 0 conceito de Sutherland, nao se incluem, pois, 
muitos deIitos da classe alta, como a maioria dos seus assassi
natos, adulterios, t6xicos, etc., uma vez que estes nao contituem, 
geralmente, parte dos seus procedimentos ocupacionais .. Tam
bern sao excluidos al{usos de confianga de membros ricos do 
baixo mundo, pois nao sao pessoas de respeitabiJidade' e alto 
status social. 6. 

Outms camcteristicas difeTenciais sao as seguintes: 
~'::." . ';1"!'. - '-~ -,! ';0,-

3. 0 crime do "colarinho branco" nao pode ser explicado 
por pobreza, nem por rna habitagao, nem por carencia de re
creagao, quer dizer, par falta de condigoes de utilizagao do 
tempo livre par parte das pessoas; nem por falta de educagao 
ou pouca inteligencia, nem pOl' instabilidade emocional, todos 

05 Os "baroes ladroes" da ultima metade do seculo XIX eram 
delinqiientes de ucolarinho braneo", como concord am quase todos hoje 
em dia. Suas S!ondutas podem ser ilustradas pelos exemplos que se se
guem. 0 Coronel Vanderbilt perguntou: "0 senhor naD sup6e qu~ pode 
administrar uma estrada de ferro de acordo com os estatutos, nao e ver
dade?" A. B. Stickney, um presldente de estradas de ferro, disse para 
outros dezesseis presidentes de estradas de ferro no Iugar de J. P. Mor
gan em 1890: tlTenho 0 maior respei'lio pelos senhores, cavalheiros, indi
vidualmente, mas como presidente de estradas de ferro, nao Ihes con
fiaria sequel' um relogia, se naD estivesse presente." JAMES M. BECK disse 
a respeito do periodo 1905-1917: "Di6genes teria tido grande dificul
dade e:m encontrar urn hamem honesto em Wall street que eu conhe
ces13e ~omo dono de uma companhia." SUTHERLANDs Edwin: El Delito 
de cUf:~lo Blanca, Caracas, ediciones de la BibIioteca de la Universidad 
Central de Venezuela, 1969, 207 p., p. 14. 
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estes,. elementos utilizados ;em Criminologia, para explicar o. 
deIito convencional. 

4. Ha grande dificuldade na elaboragao de estatisticas 
sabre as crimes do "colarinho branco". A cifra obscura aqui e 

. enorme: somente a evasao de impastos, na Venezuela, e estima
da em 30 a 60 %. Das violagoes a leis aduaneiras, e possivel que 
nao haja urn s6 caso registrado. 

5 ... Existe tambem a dificuldade em descobri-Io esanciona
-10, em razao do poderio economico dos que 0 cometem.· 

Urn carater muito importante destes deIitos, porque ,,'at de
monstr~r ate· que ponto e relevante 0 seu estudo, e que 0 crime 
do "colarjnho branco" causa grandes danos sociais e economicos, 
que ultrapassam em muito os que possam ser ocasionados pelos 
delitos convencionais; Diz-se que nos Estados Unidos, ha ·uma 
evasao de impostos da ordem de 25 a 40 bilhoes de d6lares 
anuais, que em principio deveriam ser aplicados em obras pu
blicas e em servigos para a comunidade. 

',- , ~:,,' ,.,'_','0' 

.,!. 
L~ 

... ~-, , , 

....'1· 

6 .. Ha, aMm disso, algumas caracteristicas que se relacio
nam especificamente com 0 efeito que esses fatos surtem' ,sobre 
a opiniao publica e sobre a auto-imagem do delinquente. Uma 
pesquisa, realizada ap6s 0 conhecimento do grande estelionato 
efetuadq. ao publico consumidor pelas companhias eletricas de
monstrou uma rea<;;ao social de grande indiferenga. Isto quer 
dizer que as pessoas comuns nao captam a essencia danosa de 
atos cometidos a urn nivel tao elevado, entre pessoas de uma 
categoria tao alta, nem se dao conta ate que ponto 0 dano eco
namico os afeta de forma direta. Assim, paiS, embora a perda 
para a sociedade, em urn s6 crime do "colarinho branco", possa 
ser igual it quantidade total de milhares de furtos ou roubos, 
o delinquente de "colarinho branco" e uma pessoa nao estigma
tizada pela coletividade, que nao 0 considera delinquente, nao 
a segrega, nao 0 deprecia nem 0 desvaloriza. Por ·sua yez, 0 

pr6prio delinquente do "colarinho branco" se considerarespei
tavel, conceito esse que e reafirmado pelo publico. Depois do 
delito,.o.seu sta.tus continua sendo 0 mesmo, e tudo isto, evi-
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dentemente, unido ao poder que esta pessoa representapor pos
suir grandes bens de fortuna, representa a mais marcante das 
disparidades entre os delinqUentes do "colarinho' bran eo", e os 
delinqUentes convencionais. 

7. A implementagao diferencial da Lei e dos Tribunais: 
para as pessoas que cometem delitos convencionais,. as san<;oes 
sao de privagao de liberdade * (prisao, detengao e arresto) e para 
os delinqUentes de "colarinho branco", simplesmente multas ou 
outras medidas administrativas, salvo em certos casos deeste
Iionato. Geralmente estes casos estao previstos em leis especiais 
e apenados de maneira mais suave, como as multas que afe
tam muito levemente ao delinqUente, justamente pOl' que 0 Eeu 
poder economico amortiza 0 efeito da sangao. r 

Ha, alem disso, ullla implementagao diferencial dos Tribu-
nais, POl" que nao serao julgados pelos Tribunais Penais - com 
as suas eonseqUencias estigmatizantes e de antecedentes deli
tivos -, mas pOl' Tribunais da Fazenda e Tribunais Especiais. 
E isso,quando ha previsoes legais, 0 que nao acontece para 
com todas as possiveis formas de crime do "colarinho branco". 
Os seus autores nunc a cl1egam a conhecer as prisoes. 

8. A imunidadedestas pessoas pode tambem ser explicada 
em virtude do seguinte: a) a tecnifica<;ao e complexidade das 
leis especiais que regem certas atividades, tais como a Lei de 
Imposto sobre a Renda, leis aduaneiras, de sucessoes, etc., com 
as quais, um conselheiro astuto e l1abiI pode jogar facilmente; 
b) influi igualmente a cumplicidade das autoridades, que e 
muito freqUente, pOl' suborno, ou pOl' estarem implicadas nas ati
vidades; c) a ausencia de controle estatal; GO d) 0 fato de que 

* Na legisla~ao brasileira. termos como privagao de liberdade, as 
sang6es de reclusao, detengao, prisao simples e medidas de seguranga 
detentivas, que, embora devam ser aplicadas com diferente rigor, na 
pratica resultam semelhantes. (N. T.) 

G\1 CLINARD, Marshall: "0 estuda de Sutherland (1949) sobre 70 
grandes corporagoes nao financeiras informou: de urn total de 980 de
cis6es contra elas por violagao de regulamentos governamentais, uma 

(1 
I . 

~-i . 

:.1 

l 
" 

! 

...:,~ 

l ",' 

\ 
,.j 

CRIMINOLOGIA DA REAgAO SOCIAL 81 

alguns. desses delitos sao cometidos amparando-se na imuni
dade diplomatica (trafico de drogas, armas, recrutam~nto de 
mercenarios, espionagemindustrial) GT e dos parlamentares. 

Como explicar criminologicamenfe'<-tt'comissao de del§tos do 

"colarinho branco"? 
Para alguns, sao devidos ao contexto s6cio-hist6rico das so

c.iedades atuais, nas quais a meta final e 0 lucro a qualquer 

prego. 

67 VERSELE, cb. cit. 

media de 14 por corpora~ao. A restri~ao do comercio, a viola~ao de 
patentes e as praticas de .trabalho incorretas, foram as infra~Oes mais 
freqiientes. Sessenta por cento destas decis6es foram tomadas POI' tri
bunais penais, mas em realidade se cometeram delites -em 779- dos 980 
casas. Duas tergas partes destas corpora<;6es tinham sida condenadas 
em tribunais penais com uma media de 4 condel1al.toes cada uma; 97% 
das corporagoes eram reincidentes. 

As infra<;6es das leis de racionamento e de controle de pre~os pOl' 

parte dos comerciantes (mercado negro) foram um problema grave em 
muitas paises durante a Segunda Guerra Mundial. CLINARD (1952) en
cantrou que aproximadamente urn de cad a quirize dos tres milhoes· 
de consorcios norte-americanos foram castigados por estas infra~6es, 
mas somente 6% recebei'am sanl;ao penal. Dos 250.000 copsorcios que 
vendiam.-gasolina nos Estados Unidos durante a guerra, um de cada 
dezesseis era castigado por infragao ao raeionamenta, a maioria das 
quais eram complexas, evasivas e voluntarias. UUl caso significativa 
de delito de calarinho branco compreendia a conspiralfao na infralfao 

de fixa!ftio de. pre~os das leis federais antitrustes por parte de consor
cios eletricos importantes (Herling, 1962). Vinte e nove compal1hias 
foram condenadas por ilegalidades de vendas de equipanlento elctrico 
pesado, tanto para 0 gaverno como para cornpradores pa.rticulares: a 
tribunal popular impbs multas alcanganda $ 11.924.000. Dos 45 exe
cutivos de companhias que foram condenados, a nivel da formulagao 
de politica, foram sentenciados a 30 dia.s de prisao, e outros 24 tiveram 
a procedimento suspei1$o: Estas· ·sehtengas e a severldade ·das multas 
sao geralmente castigos ·raMS"'Ii"ata os delinqiientes de "colarinho branco". 
Foram formuladas demandas civis que incluiam milh6es de d6lares 
contra muitas das firmas para recuperar os danos." Em: El deZito de 
Cuello Blanco, em Rosa del elmo: uCl'iminologia, Textos para seu ES
tudo". Centro de Investigaciones Penales y Criminol6gicas, Universidad 

de Carabobo, 1972, p. 76. 
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Para Sutherland, 0 crime do "colarinho branco'" poderia 
ser explicado do mesmo modo 'como 0 sao os delitos convencio
nais;' quer dizer, pela teoria das Associagaes Diferenciais, apre
sentada pOl' este autor, segundo a qual, a conduta delituosa e 
produto de transmissao cultural, de uma aprendizagem, Su
therland pensa que estes delitos e as suas tecnicas de execugao, 
aprendem-se por contato com pessoas das mesmas profissaes, 
como sucede em qualquer caso de crime convencional. 

Outros expJicam, pela tensao de papeis que existe na coleti
vidade para certas profissaes, Por exemplo, 0 farmaceutico que, 
alem de ser urn profissional de Farmacia, e comerciante, quan
do deve obedecer a diferentes tipos de exigencias do papel, :,n
clihar-se-a provavelmente para aquele que the de maiores lucros. 

EA~lica-se, tambe:rn, com base nos valores que se encontram 
em conflito na organizagao social atual: de urn lade esta 0 

valor da empresa livre, caracteristico do sistema capitalista de 
produgao de mercadorias e de outro, as regulamentos comer
ciais que se confrontam com 0 valor da livre empresa, lsto pro
vocaria, como conseqiiencia, fricQaes que produziriam 0 come
timento desses delitos, 

Tambem os chamados conflitos de cultura, serviram de ar
gumento interpretativo em casos de pessoas que pertencem a 
subsistemas culturais diferentes e que exercem portanto uma 
obediencia. seletiva da lei, escolhendo leis que cumprem e outras 
que nao cumprem, Neste caso as delinqiientes do "colarinho 
branco" formariam parte de uma subcultura de alto status, para 
a qual seria importante nao violar certos principiOs econamicos 
em detrimento das leis penais e administrativas, 

o custo d.o c1'irne d.o "colarinho bmnco" 

J a se afirmou que 0 custo do crime do "colarinho branco" 
e muito maior do que 0 de todos os furtos, roubos e assaltos 
do pais, 

Podemos classificar este custo em tres categorias: 0 custo 
individual: a1 estao incluidos os gastos a Berem feitos para a 
restituigao da saude, quando esta e lesada (tanto para a aqui-

I 
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sigao de remedios, como. para 0 pagamento de medicos e com-" , , 
pra de alimentos); 0 dano econamico: a dano causado as con
dig6es de vida, os gastos a serem feitos para reparagaes (no caso 
de artigos adquiridos em mas condiQaes), etc. 0 custo social: 
que se produziria com delitos como a evasao de impostos, a 
ruina de pequenos comerciantes, a elevaQao do custo de vida, 
etc. E, por ultimo, 0 custo moral, que e muito importante, por
que os grandes empresarios, que sao os que cometem estes de
litos, sao geralmente Jideres da comunidade, espelho e exemplo 
do povo, grandes defensores de um bom equipamento . .social 
para a prevenQao da delinqiiencia juvenil e geral, ou exercem 
outras atividades similares. 

,"'~ . 

OtJai\CAO . _ ... _--.-. -_. 

83-043 - 7 :"~O?~;;Ji'''''1 



I 

! 

.,II 

III 
il ~ , I 

! 'I' , , 

't il 
, 'I I, ! 

:'!11 

H 
'Ii 
, I,' ,i 
:1 ;i 

III1 
1'1'1 
II, 
li:I,I' 

l' ' :1,"[ 
:; : 
I' ! :: ' 

I' , 
Ii: 

II 
,il 

II' , 
!" 

J 
I. 

Capitulo VII 

AS TEES FACES DO FEN6MENO CRIMINAL. A FORMULA
g1l.0 DAS NORMAS PROIBITIVAS: DURKHEIM E A TEORIA 
DA CONSCmNCIA COLETIVA. BECKER E A TEO RIA DOS 
EMPRESARIOS MORAIS. QUINNEY E A TEORIA CRiTICA 

DO DIREITO PENAL. AS INVESTIGAQ6ES SoCIO
r -HISToRICAS 

As t1"es faces do fen6meno criminal 

Limitando-nos ao campo juridico-penal, estas seriam: 1. A 
elabora<;iio das normas penais. 2. A infragao destas normas. 

3. A reagao social, formalizada, a essa infragao. 

Estes tres elementos estao numa relagao de constante in
teragao. 08 0 simples fato de criar norm as penais produz delin
qiiencia (nao ha delinqiiencia que nao tenha sido "criada" pela 
Lei); a delinqiiencia provoca uma reagao social. Mas tambem 
muitas formas de reagao social podem produzir nova delinqiien
cia (sang6es estigmatizantes, introdugao do individuo no meio 
contaminante da penitenciaria, sang6es excessivas que 0 viti
mizam e provocam uma recaida agravada). 

Ha, como vemos, urn movimento ao inverso (da rea gao so
cial it delinqiiencia), com uma continuidade para a criagao de 
normas penais (0 maior alarme social, produz a urgencia de 
novas normas penais). Afinal, :nao devemos esquecer que a 
criagao destas norm as e tambem uma forma de reagao social. 

(18 LEAUTE, J.: Crzminozogie et Science PenitentiaireJ Paris, P. U. F' l 

1972. 
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N ormas Penais 

Infragao 

Reagao Social 

Como e pOI' que se criam as normas penais 
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Como amostragem das multiplas posig6es encontradas, para 
sintetiza-las, escolhemos tres autores que consideramos chaves: 

l. DU1"kheim e a consciencia coletiva 

o grande soci61ogo frances Durkheim, no seu livro As Re
gras do Metoda Sociologico, afirma que 0 delito e urn fenomeno 
normal da sociedade. Existe em todas as sociedades, de qual
quer tipo, embora possa mudar de formas. "Considerar que este 
fl· uma doenga social seria admitir que a doenga nao e algo 
acidental mas que deriva da constituigao fundamental do ser 
vivo. E isto seria eliminar toda a distin<;ao entre fisiologico e 
patol6gico. 0 delito po de ser anormal quando, por exemplo, 
apresenta um indice exagerado." "" "Dizer que e urn fenomeno 
de sociologia normal nao significa somente dizer que e urn feno
meno inevitavel e lamentavel, devido it maldade dos homens, 
mas afirmar que e urn fator de saude publica, uma parte inte
grante de toda a sociedade sa." 70 0 crime e normal, afirma, 
porque uma sociedade isenta a ele, seria impossive!. Uma vez 
alcangado"o topo das aspirag6es sociais em uma sociedade ideal, 
comegariam a ser vistas como desviantes e fortemente repro
vadas, outras condutas que anteriormente eram muito pouco 
reprovadas. As aspira:;;6es it santidade configurariam esta es
pecie de "moral insaciavel". 

Para que haja uma sociedade sem delitos, requerer-se-ia 
que os sentimentos que estes fatos lesam, sejam os niesmos, 

on DURKHEIM, Emilio: La SocioZogia y las Reglas del Metoda So
cio16gico. Santiago do Chile, Ed. Cultura, 1937, 215 p. 

70 Ibidem. 

( 

( 

I~' 

( 11 

( 

,
I 

( 

(" 

( 

( 

( 

i" 

c 
l';-

( 

( , . 

( 

( 

( 

(~I 

,~ 

\j , 



II! 

III 

,UI! 
lill 

1111 

jill 

11'1 

1111 

IJll! 

IJ
! 

Jill 

. III 

JI:I 

Iii 
'Ii 

:11 

1\ Ii 

Irlili 

~II: 
~;II 
'"Ii 

.'Ii 

It I' ~i 

i'l I 
Iii I 
III 
II! I 
,.! :.~ 

":I! 
,. (I 
II,I! 
"'II 
III 

'I u I 

86 LOLA ANIYAR DE CAS'fRO 

iguais, em todas as consciilncias individuais, sem excegao e com 
o grau de intensidade necessario para contradizer os sentimen
los opostos. 

Para Durkheim, os crimes saQ fatos que ferem estados tor
tes e pl'ecisos da consciBncia coletiva. Parte, pois, do pressu
posto de um consenso muito geral na comunidade, em relaC;ao 
ao que deve ou nao deve ser reprimido. Este consenso, no en
tanto, nao implica em unanimidade. Essa uniformidade de cri
lerios e impossivel. "Todos nao se parecem entre si, porque cada 
um tem 0 seu proprio organismQ e esse organismo ocupa lu
garesdiferentes no espac;o." 71 Assim, alguns sentimentos apre
sentariam um carater criminal, mas nao criminal pOl' natureza, 
senao em relaC;ao it consciencia comum. Este e 0 parametro 
maximo da moral soaial e da moral individual. 

Quando diz que devem ferir estados tortes desta conscHlncia 
coletiva, exemplifica 0 adjetivo, referindo-se a duas maneiras 
diferentes de ferir 0 sentimento da propriedade privada: a inde
licadeza diante dos bens alheios, tanto como 0 furto, fere 0 

sentimento relativo it pl'opriedade. Mas para que haja delito, 
depende do grau do ferimento; no primeiro caso e menor e pOl' 
isso ha tolerancia. 0 Direito Penal tarda a evoluir, justamente 
porque se baseia em sentimentos bern enraizados, de uma forte 
intensidade. Acrescenta, que nao devem ser sentimentos flu
tuantes, vagos, como 0 da caridade e amor filial, mas precisos, 
como os que BataO assciciados it vida e it propriedade privada. 
Para Durkheim, pois, 0 crime e mau pOl'que 0 reprovamos. Nao 
o reprovamos porque seja mau em si. Em Da Divisiio do Tm
balho Social, afirma que a unica coisa comum em todos os cri
mes e a reaC;ao que eles determinam, que e sempre e em todos 
08 lugares, a mesma. A unidade do eteito revela a unidade da 
causa. 72 De acordo com isto, os delitos sao antagonicos aos 
grandes interesses sociais, os quais estariam enunciados pelas 
leis penais. A autoridade destas proviria da sua necessidade. 
Como estes interesses variam segundo as sociedades, isto expli
caria as variac;6es do Direito Penal. Mas ha muitos atos, diz, 

71 Ibidem. 
72 Ibidem. 
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que, embora nao afetem, pOl' si mesmos, a'soCiedade, foram 
e em alguns lugares ainda 0 sao -. considerados delitos:tocar 
um tabu, homem ou animal sagrado, pOl' exemplo. Durkheim 
explica isto, pela importancia que tern para a consciencia cole
tiva os ritos, as etiquetas, as cerimonias e as praticas religiosas. 

Se 0 delito e uma lesao a sentimentos, a pena, em conse
qiiencia, so podera ser uma reaC;ao passional, ainda que de in
tensidade graduada que e exercida atraves de urn corpo cons
titufdo. 

Com base nisto, nao bastaria entao 0 mero restabelecimento 
do equilibrio: requer-se uma satisfaC;ao mais violenta, ja que 0 

que tentamos vingar quando solicitamos a repre.ssao do crime 
nao e a n6s mesmos, mas a algo mais sagrado, que confusamente 
sentimos acima de nOs.: a moral, a divindade, os ancestrais, 
o dever. Sendo uma reagao emocional e expressando uma aver
sao unanime, a pena consiste necessariamente na infligao de 
uma dol'. Mas nao se trata de uma crueldade gratuita: a sua 
funC;ao e a de manter intacta a coesao social, mantendo em toda 
a sua vitalidadea 'consciencia ·comum .. 

A pena manti~m a solidariedade social e cumpre com 0 

objetivo da defesa social: proteger a sociedade mediante a ex
piaC;ao da culpa. 

Em nOBSO entender, OS pontos fracos do criterio de Dur
kheim, sao: em primeiro lugar, parte do falso e indemonstra
vel pressuposto do consenso coletivo orig.inal, tao grato aos 
seguidores da tese rousseauniana do contrato social. Uma afir
maC;ao desta natureza, nao po de ser feita a nao ser para 
pequerias sociedades primitivas de normas na sua maioria es
pontaneas, e que em todo 0 caso sao sociedades bern integradas. 
Para as sociedades diferenciadas, de diffcil manejo e de variados 
nucleos culturais, 0 consenso coletivo nao pode significar mais 
do que um criterio imposto pelos grupos que detem 0 poder e 
que simplificam assim as divergencias em beneficio dos seus 
interesses. 

Em segundo . lugar, a consciencia e urn produto cultural; 
portanto, algo que se aprende, Vale dizer, que se ensina. Em 
nossa sociedade, isto equivale dizer que e algo que se imp6e de 
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cima. Os sentimentos de temor derivados da ignorancia dos fe
nomenos cosmicos, que fizeram surgir as crengas religiosas, sao 
possivelmente aut~nticos. Mas isto foi estimulado pelos Jideres 
da comunidade e codificado em tabus, cerim6nias e etiquetas. 
A religiao e urn poder que se tern sabido manejar. Algo que se 
ensina: algo que se imp6e. Assim como sao tambem impostas 
as primeiras normas sociais e penais. Assentar, pOl'kmto, 0 :fun
damento das normas penais em uma consciencia coletiva que 
nao e original, mas imposta, e como construir urn edificio so
bre 0 primeiro andar, sem serem feitas as fundagoes subter
raneas. 

2. Becker e a teoria dos emprescLrios morais. 73 

f 
Para este autor, .d desvio nao e uma qualidade do autor, 

mas urn processo interativo, no qual conta tanto a conduta 
referida, como a resposta dos outTOS. 

Vejamos como 0 explica: 

A imposis;ao das regras e urn processo econ6mico e politico. 
As regras sao sempre feitas por urn grupo para outro que nao 
e favorecido pelo poder. Assim, os velhos fazem as leis para os 
jovens, os homens para as mulheres, os brancos para os negros, 
O~ nacionais para os estrangeiros, os ricos para os pobres. 

Esta imposiS;ao tern duas caracteristicas fundamentais: 
1.0

) e urn ato de empresa no qual contam tanto 0 interesse pes
soal e a atividade empresarial, como a publicidade, e 2.0) a 
imposis;ao so ocorre quando a conduta que, desaprovada, se 
torna publica. 

Para exemplifica-lo, 0 autor parte de uma anedota referida 
por Malinowski sobre urn fato acontecido nas ilhas Trobriand: 
urn rapaz se lans;a do alto de uma arvore e se suicida. Ao ave
riguar as causas, fica-se sabendo que 0 jovem havia violado 

73 Cf. BECKER, Howard: Outsiders. Studies in the Sociology oj De
viance. N. Y. a Free Press Paperback, 1973. La desviaci6n y la respuesta 
de los ab'Qt}. Tese mimeografada, eln espanhol, pelo- Centro de Inves
tigaciones Criminologicas de la Universidad del Zulia. 
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as 11m·mas tribais da exogamia, tendo relas;oes com lima jovem 
parente proxima. Isto vinha ocorrendo ha algum tempo, sem 
nenhuma conseqiH~ncia. Mas acontece que outro jovem, inte
ressado na jovem e pertencente a uma aldeia diferente, intei
rou-se diESO e tornou publico 0 fato, mediante escandalo e of en
sas, provo cando nao s6 uma altercaS;ao entre as partes, como 
reagoes de reprova<;ao dos integrantes de ambas as aldeias e 
inclusive com atos de desafios entre eles. Pressionado pela rea
<;ao, 0 jovem desviante se suicida. 

Neste caso, Becker ve urn £xemplo preciso da essencia do 
eomportamento deSviante e da atividade empresarial: ela passa 
despercebida ate que alguem solta 0 grito, da 0 alarme, torna 
os outros participantes da sua opinHio sobre 0 ocorrido e des
perta a rea<;ao social: s6 neste momenta pode-se dizer que 0 

comportamento e desviante. 
Outros exemplos encontram-se na atitude que e propria das 

grandes comunidades urbanas contemporaneas, que e denomi
nada pelos sociologos a 1·eS€rva. Inumeros atos negativos, da
nosos e reprovaveis sao diariamente cometidos diante dos olhos 
de muita gente, sem que isso desparte nenhuma reagao. 

Nestas sociedades, eada urn "se ocupa consigo". Isto ga
mnte o .. anonimato e uma certa Jiberdade. Como exemplo, entre 
Qutros, vemos uma grande parte de furtos que sao cometidos nas 
grandes lojas de departamentos, supermercados e fabrieas, sem 
que sejam tomadas medidas a respeito. Como explicagao a isso, 
tem-se colocado 0 desinteresse do publico por urn lado e prin-· 
eipalmente 0 desinteresse da empresa vitimizada. Diz-se que 
esta nao reage, por obter uma compensagao econ6mica atraves 
da elevagao dos pregos, nos quais se inclui uma estimativa pelas 
perdas ocasionais; ou atraves dos baixos salarios pagos aos ope
rarios, no caso das fabricas. Esta especie de "contribuigao ex
traordinaria" proporciona muitas vantagens ao ladrao e a em
presa. Nao existindo, pOis, a resposta dos outros, nao ha quali
ficac:;ao efetiva do comportamento desviante. 

Que acontec'e, entao, na grande sociedade urbana, alta
mente diferenciada, quer dizer, com culturas contrapostas em 
seu seio e com 0 recurso da reserva, para que se implantem nor-
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90 LOLA ANIYAR DE CASTRO, 

mas penais? E necessario que surja 0 empresario moral, quer 
dizer, urn cruzado reformador, alguem que solte 0 grito em 

,relagao a cel'tas condutas que, para 0 seu criterio, sao danosas. 
'A este cruzado reformador, que Becker descreve como fervoroso, 
reto e gratificado pela sua propria reagao, ocorre certo dia que 

. 0 aJcool faz mal moral e fisicamente e entao empreende uma 
campanha para a promulgagao da Lei Seca. * 

Os passos a seguir sao os seguintes: 

1.0 ) 0 cruzado consegue 0 apoio de outras pessoas, ge
ralmente poderosas, cujos interesses em relagao a cruzada nao 
sao provavelmentc tao puros como os seus (e de se destacar 0 

interesse dos donos de, lojas e fabricas em assegurar trabalho 
docn, livre dos efeitos .do alcool). 

2.0
) Aproveita-se uma situagiio de pamco coletivo: pOl' 

exemplo, em epocas em que foram cometidos dois ou tres cri
mes sexuais, 0 escandalo publicitario semeia 0 medo na cole- ,,', 
tiviClaae e se comegam a tomar medidas de profilaxia psiquia- -,., 
trica para defender 0 grupo dos psicopatas sexuais. 

3.0
) Produz-se uma forte atividade comunitaria: 0 grupo 

mobiIiza-se em campanha ativa. 

4.0
) Nomeia-se uma Comissao. 0 medo e esqueciao e 

iwaba, mas a comissao encarregada de estudar causas, fatos, 
conseqiiencias, etc., tern vida duradoura pOl' muito tempo. 

5.0 ). A' regra e formulada pOl' quem tern 0 poder de legis
lur. E redigida por outros, diferentes do cruzado. As suas carac
teristicas, portanto, podem ser imprevistas. 

Uma vez imposta a regra, da-se a vez aos encarregados de 
aplica-Ia. Para estes, alem de obter 0 prestigio com a sua apli
cagao, 0 interesse fundamental e em demonstrar que 0 seu em-

• Nota da autora: Urn exemplo preferido por BECKER e a hist6ria 
da -proibi~ao das atividades relacionadas com a marihuana. 
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prego e justiflcado e; portanto, em dernonstrar: 1.0) que 0 pro
blema que the deu origem ainda existe, e 2.°) que 0 tra
balho deles, ainda que parega contraditorio, esta sendo efetivo. 

Dentre as inumeras pessoas que antes e depois da norma 
tern estado se comportando no sentido desaprovado pOl' ela, 0 

encarregado de aplica-Ia deve fazer uma selegao. Esta selegao, 
produto de uma norma nova, cria os desviantes, os que Backer, 
com grande sentido literario, denomina estranhos, quer dizer, 
diferentes, alheios, desconhecidos, distanciados do resto da 
coletividade. Esta teoria, como veremos, nao chega a raiz socio
-politica das normas. Somente se detem a enumerar detalhes 
praticos do processo da sua implantagao. Mas nega 0 consenso 
como origem das incriminagoes, esboga os mecanismos do po
dere nao conduz a uma explicagiio problematica do controle 
social. 

3. Quinney e a te01'ia critica do Direito Penal 

Quinneye de certa forma pioneiro desta posigao, depois 
ampliada, e seria e minuciosamente anaJisada e sustentada por 
Ian Taylor, Paul Walton e Jock Young, como veremos em ca
pitulos posteriores. Nao sao os unicos, mas aqueles que reali
zaram urn trabalho metodologico de maior envergadura em re
lagao ao que se tern chamado a Nova Criminologia. 

Segundo a teoria liberal, Quinney nosdiz que 0 Estado re
presenta a ordem e a estabilidade, e a Lei e um conjunto de 
normas estabelecidas pelo consenso dos governados ou seus "re
presentantes". 

Para a teoria critica, por outro lado, 0 Estado foi criado 
pela forga e, se mantem pela coergao; e a lei nada mais e do 
que 0 aparelho que serve para assegurar os interesses da classe 
dominante, subministrando os mecanismos para 0 controle da 
populagiio. Por sua parte, a policia, os juizes, etc., sao a forga 
militar necessaria para preservar a ordem domestica; somados 
a Lei, eles impedem que a classe dominada se torne poderosa. 

A elite do poder, 0 Governo, provem da classe alta, atraves 
de colegios e universidades elitistas, das ,profissoes liberais da 
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alta classe media e da riqueza das corpora<;oes em geraL As 
l'ela<;oes entre 0 governo e 0 mundo dos negocios sao ilusao de 
uma sociedade pluralista, na reaJidade a elite do poder serve a 
classe alta e nao ha verdadeira oportunidade para fazer valer 
a diversidade de interesses ou ideologias, como ostensivamente 
S0 quer fazer crer. Estes grupos da classe dirigente podem oca
sionalrriente diferir entre si, mas isto so ocorre na superficie: 
na reaJidade atuam dentro de urn marco comum que elimina 
as outras classes, do processo politico. Qualquer ataque a classe 
110 poder defronta-se com 0 ultimo recurso, quer dizer, com a 
lei. 74 Esta, segundo Horowitz, 75 e para a ordem intern a, 0 que 
para a ordem externa e a forga militar usada pelos Estados 
Unidos para atacar qualquer tentativa de transtornar os seus 
mercados estrangeiros. 

Certamente, como diz Miliband, 7·0 Estado nao e uma coisa 
Fm si e pOl' si, mas 0 conjunto' de uma serie de institui<;oes 
particulares que constituem 0 sistema estatal: 0 Governo, a Ad

"l,1linistragao, os militares ea Policia, 0 Judiciario e das unida-
des de governo descentralizadas. Os corp os militares e policiais 
se ocupariam da administra~ao da vioH~ncia. Nestas instituigoes 
e que reside 0 po del' do Estado. E estas estao submetidas ao po
del' economico, atraves de representantes desse poder, quando 
nao estao pOl' si so regidas pela classe superior. 

Como explica Engels, 0 Estado capitalista surge com a di
visao de trabalho baseada na explora<;ao de uma classe pOl' 
outra. E a classe dirigente que cria 0 Estado para coagir 0 

resto da popula<;ao a submissao politica e economica. 
o Estado nao existiu em todas as sociedades. Este se in

venta quando se torna' necessario para assegurar as riquezas 
recem-adquiridas com 0 novo modo de produgao, santificando 

H MILIBAND, Ralph: El Estado en la Sociedad Capitalista, Me

xico, Siglo XXI, 1973. 

75 Cf. QUINNEY, Richard: Una teoria critica del Derecho Penal 
(ApEmdice do trabalho Una jiZosojia critica del orden legal, apreseu
t.ado na 67 Reuniao Annal da Associa~ao Socio16gica Americana, agosto 
1972) . 

70 MILIBAND) ab. cit. 
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a propriedade privada; quer dlzer, quando se estabelece 0 modo 
de produ<;ao que esta baseado na exploragao de uma classe pela 
outra. 

Efetivamente, crer que a Lei e produto de urn consenso, 
e crer na fetichizagao propria da sociedade capitalista, a qual 
manipula estes fetiches. Quer dizer, que nestas sociedades as 
realidades se transformam em objetos simbolicos, que sao apa
rentemente distintos da essencia propria das coisas, para en
ganar com falsas categorias que invert em as categorias funda
mentais (Lukacs). Como exemplos: a essencia esta nas rela~oes 
de explora.;ao entre os homens. A existencia e constituida das 
categorias materializadas (pre<;o, moeda, mercadoria). 

A exist€mcia sao a Lei, 0 Estado, a ordem, falsas categorias 
ou categorias' materializadas. A essen cia esta no submetimento 
politico-economico. Para usar 0 exemplo de Marx, nao e certo 
que uma mag a e uma maga, que a pera e uma pera e que pOl' 
isto nao sejam a mesma coisa. A essenciade ambas e a mesma: 
ambas sao Jrutos.' 

Quer dizer que quando nos falamos de prego, de 'mercado
ria e de moeda, na realidaBe 0 que estamos manipulando e 0 

fato de que ha alguem que trabalha para os demais e que estes 
demais estao enriquecendo com 0 trabalho esta pessoa atraves 
da plusvalia. 

Assim, quando se fala de Estado e Lei (existencia) isto 
nao e algo distinto as rela<;oes de produgao (essen cia) . Como 
superestrutura, ambos reproduzem fielmente a imagem do sis
tema produtivo (infra-estrutura). 

A essencia e 0 que nao vemos, pOl' is so e 0 que Lukacs diz 
que ha que ter uma agucidade muito especial para poder che
gar ao que esta POl' tras da existencia e alcangar a essen cia ; 
para ir mais alem das categorias materializadas. 0 Estado e as 
Leis sao categorias materializadas, sao uma fetichizagao, sao 
uma ilusao de ordem, de estabilidade, de consenso coletivo, de 
comum acordo. Mas a sua essencia esta no fato de serem ins
trumentos para preservar os interesses da classe dominante. 

lsto e muito importante porque a partir deste enfoque cri
tico podemos ver 0 delito de uma maneira diferente. Ja nao 
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interessa tanto saber se 0 delinquente e diferente dos demais, 
se existe uma personalidade criminal, se sao malvados ou se 
tern determinadas medidas corporais. Agora simplesmente nos 
encontramos com 0 fato de haver uma categoria de pessoas que 
fazem as leis para os outros. A estratificagao social da justiga 
e lei, pOl' outro lado, e urn fato comprovado: 77 para 0 carcere 

, 

vao os famintos, os incultos, os miseraveis., os que nao tern' pos-
sibilidades de defesa, os que sao ;rapidamente apreendidos pela 
policia, os que nao tern como comprar urn juiz ou urn poIicial. 
lsto ratificaria a fungao assinaIada pOl' Quinney para a Lei 
Penal. 

As investigag6es socio-histo1'icas 
j-

Em apoio a teoria: .'critica, podem ser citadas investigagoes 
s6cio-hist6ricas que demonstram as raizes economicas da lei 
penal. 

Ha especialmente uma, realizada pOl' William Chambliss, 78 

sobre a Lei de Vadios e Meliantes na~J:nglaterra, que seconsi
dera classic a, apesar de ser relativamente recente, pOl' haver 
demonstrado as intimas relagoes que existem entre os interes
ses s6cio-economicos prevalecentes num determinado momento 
da historia e a formula<;;ao de normas penais. Nela se descreve 
a evolugao da Lei de Vadios desde 1349, na qual se regulava a 
csmola para os desempregados que estavam em condigoes de 
trabalhar. Com efeito, em razao das mortes em massa pOl' causa 
da peste e das desergoes dos trabalhadores da terra, a lei foi 
reformulada para obriga-Ios a aceitar empregos, ainda que 
a baixo soldo. Esta lei foi revitalizada e reformada no Seculo 
XVI (1530) para assegurar tl'abalho no comercio e na industria 

77 Cf. a pesquisa feita por ANIYAR de Castro, e SANTOS~ Thamara: 
Prisi6n Y Clase Social, em Capitulo Crimino16gico 2, argao do Centro 
de Investigaciones Crimino16gicas de 1a Universidad del ZuIia, Mara
caibo, 1974. 

78 CHAMBLISS. William: Vagrancy Law in England and America, 
em The Social Organization of Law, ed. by Donald Black and Maureen 
Mileski, N. Y. London, Seminar Press, 1973, 404 p. 
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nascentes, ate 0 ponto de que osvadios chegaram a ser apon
tados como delinquentes e a receber sangoes crescentes segun
do 0 grau de reincidencia, ate 0 maximo penal de sofrer a 
amputac;ao de uma orelha. 

Cinco anos depois, em 1535, como se fosse pouco, a maxima 
reincidencia e castigada com a pena de morte, considerando-se 
eles inimigos do Commonwealth. 

POl' sua vez, Jerome Hall tern urn estudo semelhante rela
tivo a qualificac;ao delituosa feita em relac;;ao aos transporta
dores de bens secos na Europa, dos quais dependia 0 comercio 
e a industria de texteis, a atividade economic a mais impor
tante da Inglaterra (0 Can'ier's case, de 1473).79 

Ainda esta para ser feita uma verdadeira Sociologia do 
Direito Penal que, associada aos fatores economicos de seus res
pectivos momentos historicos, permita desfazer a rede de cir
cunstancias que deu origem a cad a incriminagao. Esta parece 
ser a tarefa basic a da criminologia critica ou radical que se 
esta alinhando nos momentos atuais, 0 que permitiria enfocar 
com seguranga e pertinencia todos os aspecto&da,pFoblema-. 
tica delitiva. 

79 HALL) Jerome: Theft; Law and SoCiety, 2:a ed., Indianapolis. 
Bobbs-Mervil, 19-52. Cf., igualmente, QUINNEY, Richard: Crime and Jus
tice in Society, Boston, Little Brown Co., ~959, 535 p. 
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Capitulo VIII 

A CRIMINOLOGIA DA REAQAO SOCIAL I: A ESCOLA 
INTERACIONISTA. CARACTERfSTICAS. A IMPOSIQAO DAS 
REGRAS. OS PROCESSOS DE CRIMINALIZAQAO: 1) TEO-

RIA DA ROTULAQAO OU DA ESTIGMATIZAQAO 

Criminologia da 1'eagii15 ,social 

Aqui se colocariam as teorias que enfatizam 0 estudo da 
atuagiio da audiencia social, em tres ordens fundamentais (ou 
mediante tres processos diferentes de criminalizac;ao) : 

1. Como se manifesta a reac;ao social criminalizando con
dutas antes licitas, mediante a criac;ao de normas penais (cri
minalizac;iio de condutas licitas). 

2. Como esta reagao, operando-se no terreno repressivo 
institucional concreto e uma variavel interveniente na crimi
nalidade de individuos. 

3. Como esta reagiio contribui para a criminalizagiio do 
comportamento desviante e para a perpetuagiio do papel deli
tivo, mediante a aposigiio' de rotulos e a amplificagao do desvio. 

A criminologia da Reac;ao Social, pois, compreenderia, tan
to as teorias da rotulagao (Becker, Erikson, Kitsuse, Lemert), 
como as do estigma (Goffman) e do estereotipo (Chapman). 

Compreenderia tambem os modelos analiticos que enfocam 
variaveis como a organizac;ao e a sofisticagao do poder e da 
delinqiHlncia (Turk), variaveis influentes na criminalizagao de 
hom ens e de comportamentos que tem sido definidos pelos co
digos repressivos.: 
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Tudo isto seria estudado, pela chamada Criminologia In
teracionista, a qual insiste, como ja 0 havia feito uma corrente 
maisampla que se autodeterminou Sociologia do Comporta
mento Desviante, em uma atitude nao valorativa diante deste 
tipo de condutas, e tambem na necessidade de prescindir dos 
estereotipos legais representados pelas codificag6es respectivas; 
codificag6es mutativas no tempo e no espa,o, que nao garantem 
nem a certeza, nem a autenticidade, nem a estabilidade do objeto 
de estudo. Esta escola deixou estabelecido, fina,lmente, que a 
causa do delito e a lei, nao quem a viola, pOl' ser a lei que trans
forma condutas .1fcitas em ilicitas. Quer dizer, que 0 problema 
das definig6es comet;a a delinear-se com toda a sua transcen
dencia. 

Ate aqui pode-se ver um certo desenvolvimento, mais pro
fundo, da realidade referente ao crime, do que 0 que havia sido 
reito pelos criminologos da velha guard a, adstritos it Crimino
logia do Passar it Ac;ao. Como se po de ver, para esta criminolo
gia, a ordem legal e uma construgiio inconteStaVBI, umponto 
de partida necessario que separa, de entrada, 0 genero humano 
em duas especies bem definidas: ados delinqiientes e ados nao 
delinqiientes. Esta separagao impregnara de conteudo valora
tivo, portanto, subjetivo, todos os estudos referentes ao homem 
delinqiiente, esquecendo-se de inclui-lo dentro da totalidade do 
sistema, assim como esquecendo-se de incluit a si mesmos, como 
teorias, nesse mesmo sistema, 0 que teria permitido determinar 
a que raz6es obedecia a sua postura epistemologica. Esta ca
rencia faz parte de toda a criminologia positivista. 

Tambem sob a denominagiio de Criminologia da Reagiio 
Social encontram-se situados os movimentos radicais que na 
nossa disciplina deram origem it chamada Criminologia Radical 
ou Critic a, e a que em razao do titulo do livro de Taylor, Walton 
e Young, denominou-se Nova Crirninologia. 

Retomando 0 discurso iniciado no primeiro capitulo recor
demos que a maneh'a como empreendermos a tarefa do conhe
cimento determinara 0 resultado desse conhecimento, e tambem 
conseqiientemente, as hipoteses, as afirmag6es e as teorias 'cien
tificas. A epistemologia positivista deu nascimento it Crimino-
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logia do Passar a A<;ao. 0 construcionismo social ongmou a 
Escola Interacionista que, como veremos, na~ s6 se interEssa pelo 
comportamento desviante impJicado no estudo da Criminologia, 
como tambem outro tipo de comportamento desviante, 0 das 
desordens mentais, objeto da Psiquiatria. 

A fenomenologia e a teoria critica do Direito Penal (Quin
ney) geraram a Criminologia Critica ou Radical - e a Nova 
Criminologia -, incidindo tambem necessariamente na Psiquia
tria, ao dar conformagao, conjuntamente com a perspectiva 
interacionista, a um corpo de conhecimento que deu, lugar ao 
que hoje se chama a Antipsiquiatria. 

Esta posigao epistemol6gica se reflete, pois, desde 0 inicio 
da criminologia, na posi<;ao tomada para apontar como se pro
duz 0 mecanisme da bria<;ao de normas - penais e sociais _ 
que dao origem a dois'tipos de comportamento deSviante: 1) 0 

que se desvia da norma penal, objeto da criminologia, conjun
tamente com todas as condutas que the assemelham, embora 
s6 violem normas sociais, mas na periferia da norma penal, que 
da~ oi·igeni'abconcefto denormaJidade social, e 2) a que se 
desvia de norm as sociais que dao origem ao conceito de norma
Jidade mental. 

A epistemologia positiva e 0 conceito durkheimiano do con
senso social, produzem, pois, alem da Criminologia de Passar a 
Agao, a Psiquiatria tradicional. 0 construccionismo social, a 
fenomenologia e a teoria critica, ao apontar que a origem das 
normas nao deve ser buscada no consenso, mas em posig6es, 
valores e interesses em conflito, dcram origem a Criminologia 
da Reagao Social e a chamada Antipsiquiatria. 

A Criminologia da Reagilo Social I: A Criminologia 
lntemcionista. Camcteristicas 

A Criminologia da Reagao Social tem diversos graus e ex
poentes. Uma primeira orientagao e a chamada Criminologia 
Interacionista, tambem denominada teoria da Rotula<;ao ou da 
Estigmatiza~ao. 

!"I~:-'-
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Os seus prineipais, , , representantes sao: l?r«ker, Lemert, 
Kitsuse, Tanembaum, Schur, Erikson e Gusfield. 

As suas proposi<;6es sao absolutamente renovadoras para 
os que se formaram na Criminologia positivista que no ano pas
sado (1976) cumpre 0 seu primeiro centenario de vida, con
tado a partir do aparecimento de 0 Homem Delinqilente, de 
Cesare Lombroso. 

Com efeito, uma afirmagao da Criminologia positivista, e 
que os que transgridem as normas, formam uma categoria ho
mogenea por haver realizado 0 mesmo fato desviante. Como diz 
Becker,80 "tal suposigao me parece que ignora ofato central de 
que 0 desvio e produzido pela sociedade. Nao pretendo dizer isto 
no sentido em que comumente e entehdido, segundo 0 qual as 
causas do desvio estao situadas na situagao social do desviante, 
ou em fatores sociais que impulsion am a sua agao. Quero dizer, 
que os grupos sociais produzem 0 desvio ao criar regras cuja 
infra<;ao constitui 0 desvio, ao apJicar estas regras a pessoas 
i>articulares e a classifica-las como estranhas. Deste ponto de 
vista, 0 desvio nao e uma qualidade do ate que a pessoa realiza, 
mas sim uma consequehciade que outros apJiquem regras e 
san<;6es a um tmnsgressor. 0 desviante e alguem a quem foi 
apJicado este r6tulo com exito; 0 comportamento desviante e a 
conduta que a gente rotula desse modo * (deviant is behavior 
that people so label)". 

As conseqiiencias desta afirma<;ao, para Becker, sao as se
guintes: 1. As pessoas cataJogadas como desviantes nao formam 
categoria homogenea de pessoas; 2. nao se pode dar como certo 
que essa gente realmente cometeu urn ato des sa natureza, pois 
os processos de assinalamento nao sao infaJiveis; 3. nem 0 grupo 
dos que foram classificados como desviantes contem todos os 
que transgridem uma regra; 4. a unica coisa que as pessoas 
desse grupo tern em comum, e a experiencia de terem sido 
classificadas como marginais (outsiders) e 0 r6tulo correspon
dente; 5. 0 desvio e uma transa<;ao que tern Jugar entre 0 grupo 
social e a pessoa que e encarada por esse grupo como transgres-

80 BECKERs Howard. Outsider'S, ab. cit. 
'" Nota da autora: 0- sublinhado e nosBo._ 
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100 LOLA ANIYAR DE CASTRO 

sor; 6. Marginais (outside1's) , no entanto, sao tambem os do 
grupo majoritario em rela9ao a quem foi catalogado ou eti
quetado. 

o desvio, segundo isto, dependera, entre outras, das seguin
tes situa<;6es: 

1. 0 grau em que os demais reagem diante de urn ato 
desviante: em algumas ocasi6es a resposta pode ser indulgente, 
mas se nesse momento existe 0 que se chama uma campanha, 
as pos,sibilidades de uma reagao forte sao maiores. 

2, 0 grau em que urn ato sera consider ado como desviante 
dependera pOl' sua vez de quem cometeu 0 fato e de quem se 
tenha sentido lesado por este. Com efeito, a classe socio
-economica determina (! prossecU(;;ao e 0 avan90 em dois graus 
de procedimento penai,: Por exemplo, onde 0 problema racial 
existe, os negros sao castigados com maior probabilidade que 
os bran cos, e isto sucede mesmo que todos tenham cometido 0 

mesmo delito. Tambem 0 status da vitima determinara a inten
sidade da reagao. 

3. 0 ponto de vista e variavel: "0 delinquente de classe 
baixa que luta por seu territ6rio, pela area em que atua, esta 
fazendo 0 que considera necessario e correto, embora os mestres, 
os trabalhadores sociais e a policia 0 vejam de modo diferente".81 

Vemos, pais, que a escola interacionista se associa as cha
madas teorias do conflito e nao as denominadas do consenso. 

Remontando-nos no tempo, poderiamos dizer que a primeira 
perspectiva interacionista da Criminologia foi proporcionada 
pela defini<;ao que Sutherland deu a ela. Nao ha duvida de que 
este autor iniciou com suas proposi<;6es a modern a Criminologia. 
Com efeito, ao colocar como objeto desta disciplina os tres ele
mentos aos quais fizemos referencia no Capitulo V (0 processo 
de cria<;ao de normas penais, a infra<;ao a estas normas e a 
reagao social a esta infra<;i'io) abriu caminho a Criminologia da 
Rea9ao Social ~' definiu 0 primeiro enfoque interacionista, en
quanto considerava esses tres aspectos como uma consequencia 
unificada de intera96es. 

81 BECKER, ob. cit. 
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Os interacionistas, no entanto, que tern, como veremos, uma 
marcada tendencia pSicossocial, insistiram mais nos efeitos do· 
etiquetamento do que na cria<;ao da etiqueta. E como 0 principal 
efeito da rotula<;ao seria 0 de induzir a novos atos desviantes 
e/ou delitivos, apesar da sua grande referencia a Rea<;ao Social, 
esta teoria continua fortemente vinculada a Criminologia do 
Passar a A9ao. Mas 0 interesse marcante na interpsicologia que 
esta escola demonstra e a sua insistencia nos processos de im
posi<;fio das regras,' a fazem depositaria de elementos de ambas 
as correntes criminol6gicas. 

A imposiqdo das regms 

Segundo Becker, a imposi<;ao das regras e uma questao de 
poder politico e economico, ja que os grupos, cuja posi<;ao social 
lhes proporciona armas e poder, estao melhor capacitados para 
impor 0 seu ponto de vista, quer dizer, as suas regras. A dife
ren<;a provem de uma supremacia, que variaveis, tais como sexo, 
idade, classe social, ra<;a, religiao, etc., podem explicar nos di
versos contextos. 

Mas a existencia de uma regra nao garante, automatic a
mente, que va ser imposta. Com efeito, multiplos fatores, basea
dos essencialmente na atitude da audiencia social (por iss a se 
fala de uma criminologia da rear;i1o social), determinaram a 
impasi<;;ao efetiva e portanto 0 apontamento ou etiquetamento 
daquele a 'quem a rea<;ao social seleciona. 

Becker cita especialmente casas de promulga<;;ao de leiS 
euja realidade esteve determinada, quando nao fortemente 
influenciada, por grupos importantes de pressao. 

Este e 0 caso da lei sobre psicopatas sexuais nos Estados 
Unidas. Neste caso, os psiquiatras jogaram urn importante pa
pel, pressionando para obter essas leis, integrando as comiss6es 
correspondentes e organizando a atividade em diferentes ci
dades.82 

82 SUTHERLAND, Edwin: The Diffusion of Sexual Psychopath Laws; 
em QUINNEY, Richard: Crime and Justice in society, Boston, Little, 
Brown and Co., 1969, p. 88. 
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'QiIando nornesmo pais se proibiram praticamente todasas 
atividades relativas a cultivo, processamento, distribuigao, etc., 
da marijuana, Becker cita que um grupo organizado de produ
tares de alimentos para passaros em cuja composi<;ao entfava 
a semente de marijuana, conseguiu com base na pressao que 
significa um grupo coeso e organizadode industriais que esta 
atividade nao fosse atingida pela lei. Se os fumadores de mari
juana, diz Becker, tivessem tido uma organizagao e um poder 
semelhantes, talvez pudessem ter impasto 0 seu ponto de vista 
ao demais. 

Na Venezuela, a Dire<;ao de' Preven<;ao do Delito dedicou 0 
seu tempo quase que inteiramente ao problema das drogas 
durante 0 periodo que transcorreu entre 1971-74, mesmo quan
do 0 delito convencional tinha uma tal extensao que justificaria 
mais aten<;ao a este. Nisso influiram fatores de natureza diversa, 
incluida a moda e a imitagao de padroes estrangeiros de polftica 
preventiva, mas, sobretudo, a grande facilidade que este tipo 
de campanha of ere cia para justificar um trabalho oficial de 
preven<;ao cumprida; trabaJho de preven<;ao que em outres ,·ter
renos estava de antemao negada pela incapacidade desta Dire
<;ao para atuar positivamente na preblematica delitiva, dados 
os seus escassos recursos humanos e economicos e a ausencia 
de uma planificagao integral do pais. Nessa epoca 0 problema da 
droga apareceu "inilado" diante da opiniao publica e a campa
nha nao cessou ate serem criadas as diversas Comissoes Contra 
o Uso Indevido da Droga, a nfvel regional e nacional, que cul
minaram no anteprojeto de lei sobre Substancias Estupefacientes 
e Psicotr6picas de 1974. 

Os processos de criminaliza,tio: 1.0) Teoria da Rotula,tio * 

Tudo isto conflui no que se chamou processo de crimina
liza,tio. 83 

* No original, Teoria do Etiquetamento. Preferimos usar 0 termo 
rotuZa(}tio, mais adequado no vernaculo, e usar etiqueta e r6tulo com 0 

rnesmo sentido, mais adiante. (N. T.) 
83 SCHUR~ Edwin: Labeling Deviant Behavior, N. Y., San F;rancisco, 

Evall:ston, London, Harpe and Row, 1971. 
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Em nosso .entender,. como dissemos no infcio do capitulo, 
o processo de criminalizagao pode se dar em tres diferentes 
ciireg6es: 1) A criminalizagao de condutas, que seria 0 ato ou 
conjunto de atos dirigidos no sentido de converter uma eonduta 
que antes era licita, em ilicita mediante a criagao de uma lei 
penal. 2) A criminalizagao de individuos, que consiste nos pro
eedimentas, situag6es, ritos ou cerimonias que levam a marcar 
como delinquentes, determinadas pessoas em vez de outras, em
bora todas tenham praticado atos semelhantes, mediante um 
sistema de ~!,legao que nao e sempre facil de determinar em 
detalhe, mas que tem side tentado em vao por autores como 
Turk. 3) A criminalizagao do desviante que compreenderia 0 

processo pSicol6gico e' social mediante 0 qual quem nao e mais 
do que urn simples desviante, se transforma em criminoso, quer 
dizer, 0 processo de formagao de carreiras criminais." 

Sobre a criminalizagao de comportamentos, ja nos esten
demos ao expor as tres teorias selecionadas para explicar a cria
gao de norm as penais. 

A criminalizagaodo desviante ea' conformagaode carreiras 
criminajs tem sido 0 foco central de atengao da escola intera
cionistaatraves da chamada teoria da rotulagao. 

A maneira mais explicita, e poderiamos dizer que ate gra
fica, de expor esta teoria e a utilizada por Payne,85 quando 
qualifiea as etiquetas negativas como "corredores que induzem 
e iniciam uma carreira desviante e como pris6es que eonstran
gem a uma pessoa dentro do papel desviante". A rotulagao seria 
"0 processo pelo qual um papel desviante se cria e se mantem 
atraves da imposigao dos r6tulos delitivos". Uma etiqueta social 
seria "uma designagao ou nome estereotipado, imputado a uma 

84 ANIYAR de Castro, Lola: El proceso de cTim.inalizacion, em Ca
pitulo Crimino16gico 1, orgao do Centro de Investigaciones Crimino16-
gicas de la Universidad del Zulia, Maracaibo, 1973. 

85 PAYNE
3 

William: Etiquetas Negativas. pasadizos y Prisiones em 
Estigmatizacion y -Coriducta Desviada. Criminologia. Textos para su 
estudio n.o 2, recopila~ao dB Rosa del Olmo, Maracaibo, publica~5es do 
Centro de Investigaciones Crimino16gicas de la Universidad·· del Zu
lia, 1973. 
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pessoa baseando-se em alguma informa<;ao que se tern sobre 
ela" .... Definitivamente "sao formas de classificar individuos 
em agrupamentos manipulaveis".86 

Segundo este autor as etiquetas podem ser positivas ou ne
gativas. Uma etiqueta positiva (tal como inteligente, trabalha
dor, esfor<;ado), tanto como uma etiqueta negativa (ex-presidia
rio, homossexual, etc.), podem sel' certas, mas tambem falsas, 
baseadas em rna informagao ou em pl'econceitos ou estere6tipos. 

As suas qualifica<;6es sao geralmente aprioristicas e indu
zem a urn comportamento de acordo com 0 conteudo da mesma. 
POl' is so diz Payne que sao corredores, porque transferem uma 
pessoa de uma posigao ou papel a uma nova posigao ou papel 
a desempenhar, assim como acontece com os ritos de passagem; 
e prisoes, porque pel'sistem como marcas, mesmo depois de ter 
mud ado 0 comportamento do individuo. 

Os atl'ibutos ou caracteristicas das etiquetas seriam os se
guintes: S7 

1. Sao 0 principal elemento de identifica<;ao:. elevam 0 indi
viduo pOl' cima dos que 0 rodeiam, tornando-o visivel e ao mesmo 
tempo invisivel. Mais visivel porque a etiqueta, ao faze-Io dije
rente, 0 sepal'a do gl'upo; e invisivel pol'que e assim que a sua 
verdadeil'a identidade se perde. A etiqueta, pois, obscurece e 
esconde todas as demais caracteristicas do individuo. 

2. As etiquetas SOCIalS criam auto-etiquetas: Isto quer 
dizer que a pes so a se percebe a si mesma como sente que os 
demais a veem. A autopercepgao encontra-se, assim, compelida 
a situar-se no molde da percepgao dos outros. Atraves de urn 
pl'ocesso de resigna<;ao, de vergonha ou de sentimento de estra
nhamento, 0 individuo come<;a a percorrer 0 corredor que vai 
conduzi-Io a urn novo papeJ. Isto e importante, porque a partir 
desse momento, e a medida que se avanga pOl' este corredor, 
as possibilidades de "reabilitagao" diminuem. 

56 Ibidem. 
87 Cf. Ibidem. 
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3. As etiquetas criam expectativas: A audiencia social, 
enfrentada por quem tenha sido etiquetado, espera desta pessoa 
urn comportamento coerente com a definit,ao que the foi dada. 

4. As etiquetas podem ocasionar 0 comportamento: 0 pro
cesso pode sel' ilustrado pelo presente quadro: 88 

etiquetas sociais negativas 

expectativas negativas 

auto-etiquetas negativas 

C0111portamento coerente com as expectativa.s 

5. As etiquetas produzem desvio secundario: Assim, pois, 
Erickson tern razao quando diz que "as formas desviantes de 
comportamento muitas vezes extraem 0 seu alimento das mes
mas agencias que foram criadas para inibi-Ias". S. 

Produz-se assim 0 paradoxo de que 0 pr6prio processo de 
tratamento cria a conduta estereotipada. 

Estudos feitos demonstram que as for<;as policiais concen
tram as suas ateng6es e suas atividades de prevengao e de 
l'epressao sobre c!"rtos grupos que foram anteriormente identi
ficados pOl' meio de etiquetas. (A folha de antecedentes policiais 
e penais represent a aqui urn importante pape!.) Isto cria res
sentimentos e hostilidade nas pessoas, que estarao ainda menos 
dispostas a prestar a sua cooperagao aos agentes de controle 
social e ao pr6prio grupo. Este comportamento, pOl' seu lado, 
intensifica a reagao social e aglutina e solidifica como conse
qtiencia uma conduta que sera cada vez mais desviante. A bre-

88 Ibidem. 
89 Ibidem . 
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chaentre a rotulada e- a camunidade vai se aprafundanda pau
latinamente e pade instaurar-se uma carreira criminal. 

Este pracessa canfigura as canceitas --- elabaradas par Le
mert -- de Desvia Primaria e Desvia Secundaria, senda este 
ultima, uma pradugaa dependente da reagaa sacial ariginada 
pela primeira, geralmente cama urn meia de ataque, de defesa 
au de adequagaa a reagaa sacial. 

o pracessa pade ser desenhada segundo. a madela amplifi
cadar de Wilkins: 

I Au Grupos -<--- 'lao 
sUbculturais 

--

topercep

desviante 
-<---

Maior ** 
desvio 

C 

)-i Reagao 
omporta- social 

d 
- --

Maior 
desvio 

--_. 

mento 
sviante >:< 

e;- ~ 

Maior rea
-----------------)-1 gao social 

"Y' 

o desvia secundaria naa e sempre a mesma canduta. Pade 
ser uma canduta nava. Assim, uma viciada em dragas que 
naa pade pagar a prega da draga, uma vez estigmatizada, pa
dera tarnar-se prastituta au cameter furtas para abter dinheira. 
Alga parecida acantece cam a repressaa de manifestagoes pu
blicas. Nestes casas a vialencia abre uma espiral de canseqii1~n
cias imprevistas. 

6. As etiquetas se generalizam e cantagiam: Par issb se 
diz que elas levam um excessa de bagagem. Cam efeito, a uma 

'" Desvio primario. 
* '" Desvio secundario. 
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determinada etit1il"eta, acrescentamcse apreciagoes secundarias 
dependentes da primeira. Assim, cama se afirma que as cegos 
ouvem melho,-, diz Payne: uma etiqueta de delinqi1encia juvenil, 
par exempla, vai geralmente. acampanhada da etiqueta de baixa 
cl'enqa e participaqao 1·eligiosa. Enquanta que uma etiqueta de 
baa participagaa em atividade religiosa gera a etiqueta de nao 
delinqilente. Par autro lada, cantagiam-se a autras pessaas par 
assaciagaa, cama se fassem uma daenga: as culpas. de uma mae 
de rna reputagaa se transmitem it filha. A rna reputagaa de urn 
membra da familia deteriara a imagem das demais e a saciedade 
reage diante deles cama se a etiqueta tambem Ihes pertencesse. 
Exempla de etiquetas cam negativas canseqiiencias familiares 
sao. a alcaalisma, a div6rcia, a daenga mental, a pabreza e as 
defeitas fisicas. 

7. As etiquetas dirigem a atividade sacial: AD. se reduzirem 
as ambigiiidades pela processa unitaria de identificagao que l'e
presenta a calocagaa de uma etiqueta, tambem a audiencia 
sacial se encantrll. ~m urn carredar que a dirige para.,nma can
duta reativa, energica e salidaria. A comunidade se une aa ter 
uma apreciagaa que e camum a tadas as integrantes e par issa 
se mobiliza para atuar. As etiquetas homos sexual, doente men
tal, ex-condenado e viciado em drogas, par exemplo, incitam e 
mabilizam a energia publica. Par issa se diz que a etiqueta e 
uma profecia auto-1"ealizavel. 0 exempla de Payne e muita ilus
trativa: a naticia da faHlncia de urn Banco., mesma infundada, 
cria urn campartamenta do. publica que pade pravacar a ver
dadeira falencia cama canseqiiencia. Cama diz Thamas, ,. 
"quando. a hamem define as situagoes cama reais, elas seraa 
reais em suas canseqiiencias", 

8. As etiquetas produzem subculturas: As pessoas etique
tadas camaestranhas aa grupa, par uma necessidade prafunda 
de ardem psica16gica de serem aceitas, estimadas, de ter urn 
grupo de referencia que Ihes de apaia maral pracuraraa fazer 
cantata cam autras pessoas em candigoes semelhantes. Farmam-

9. Citado por SCliUR, oh. cit., p. 8. 
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108 LOLA ANIYAR DE CASTRO 

-se desse modo, grupos subculturais de refsentidos e de iguais 
(pais neles a individuo ja nao e mais um estranho), nos quais, 
como refor<;o, desenvolver-se-a uma ideologia que racionalize e 
justifique enfaticamente a comportamento desviante. 

Esses grupos subculturais podem ser simplesmente comu
nidades desviantes au formar verdadeiras gangs. 

Dentra deles a identificagao desviante se solidifica e se cor
tam em grande, parte as vinculos com a grupo exterior, isolan
do-se seus membros e aumentando a sua resistencia a J·essocia
liza<;iio. 

Mas tambem estes grupos subculturais podem veicular a 
contagio dos diversos tipos de comportamento desviante de seus 
membras. Assim, um viciado em drogas, em contato com outras 
pessoas do baixo mun(l.o, tera mais oportunidades de iniciar 
condutas nao conformlstas au novas comportamentos desvian
tes, seja par aprendizagem, por imita<;ao au por solidariedade. 

~7r 
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Capitulo IX 

A CRIMINOLOGIA DA REAQAO SOCIAL II: OS PROCESSOS 
DE CRIMINALIZAQAO: 0 PROCESSO DE CRIMINALIZAQAO 
DE INDIVIDUOS SEGUNDO A ESCOLA INTERACIONISTA 
ALEMA. FRITZ· SACK E AS INVESTIGAQ6ES SOBRE 0 

CONTROLE SOCIAL NA ALEMANHA 

Intmdu<;iio 

No capitulo anterior vimos como a Escola Interacionista 
norte-americana insiste em dais dos niveis do processo de cri
minaliza<;ao: a da criagao das normas (Becker: a poder como 
gerador das definig6es penais), que denominamos "criminaliza
<;ao de condutas", a qual, par se referir a totalidade da crimi
nalidade, poderia considerar-se macro-labelling; e a da crimi
nalizagao do desviante, quer dizer, de pessoas que par meio 
da definigao recebida, irao inserir-se, de forma mais ou menos 
definitiva numa carreira de crime, atraves do que se chamou 
desvio secu.ndario (Lemert); a que, par se referira dados indi
viduais, poderia considerar-se micJ·o-labelling. 

Esta corrente segue adscrita a Criminologia Liberal norte
-americana. 

o interacionismo simb6lico, no entanto, teve recep<;l'i.o espe
cial na Alemanha, onde foi fecunda a vertente investigativa, 
manifestando por sua vez um carater acentuadamente critico, 0 

que a converte em uma especie de ponte entre a escola intera
cionista original e as movimentos radicais. 0 seu enfoque cen
tral e a criminalizagao diferencial de individuos, como veremos 
em seguida, com referencia essencial a sua vincula<;ao de classe. 
Como tende a explicar 0 porque da distribui<;l'i.o da criminalidade 
na sociedade segundo as classes, trata-se tambem de uma ma
croperspectiva do labelling. 
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o expoente-chave da recepc;;ao alema do interacionismo e 
Fritz Sack' 

Sobre a base da distinc;;ao feita pela lingiiistica modern a 
entre 1'egulas e meta1'egulas, 2 que assinala a existencia, por um 
lado, da linguagem falada e por outro das regras que a regu
lam, Sack distingue, no campo juridico tambem, de um lado, 
as normas, e de outro, as regras da sua aplicac;;ao, ou meta
-regras. As meta-regras deveriam ser analisadas, segundo ele, 
de um ponto de vista objetivo e sociol6gico e seriam as regras 
objetivas do sistema social que determinariam todo 0 processo 
de filtragem que faz com que uma parte da conduta delituosa 
total seja criminalizada e outra nao, enquanto que, segundo a 
sua estimativa, a conduta delituosa total pode alcanc;;ar, na 
Alemanha Federal, entre 80 e 90% da populac;;ao geral. 

Portanto, a criminalidade nao e uma realidade que existe 
na natureza, mas uma construc;;ao social que depende dos "juizos 
adscritivos" que produzem a qualidade de criminoso na pessoa 
a quem se aplicam; uma construc;;ao social que esta em constante 
criagao e que prov~l1)., nao (ias regras ,de Direito Penal, mas das 
meta-1'egm& que condicionam a atividade de definigao das ins
tancias de controle, 

Isto e importante porque determina que 0 "principio da 
legalidade", que se encontra na base do sistema penal liberal, 

SACK, Fritz: uNeuen Perspektiven in der K1"iminalsoziologie", ern, 
Sack y Konig, (ed,) Kriminalsoziologie, Frankfurt 1970, ?J. 15,: Sack, 
F.: "IuT Definition der Gerwalt: am Beispiel Jugend", en Neidhard, 
F. (ed.): Aggresivitiil und Gerwalt in unserer Gesell Schaff, Munche-}l., 
1973, ?J,P, 39-61; Sack, F: "Definition Ion Kriminalitiil (LIs pOlitische 
handeI1~: der labelling-approach", in K1"im I. 1, 1972 p.p. 3-31. Sabre 
este ponto verijique-se tambem BERGALLI, Roberto: HLa Recaida en el 
Delito. Modo's de reaccionar contra ela. La perspectiva hist6rico-penal 
en Za Argentina ry su. interpretacion segun el enjoque del etiquetamien
to". Barcelona, Ed. Ieus, 1980, no qual jaz 0 injorme mais completo 
que conhecemos sobre a Escola do Interacionismo Simb6lico: e BARAT

TA, Alessandro: 'ILa recepci6n Alemanu del planteamiento de Za ,'eac
ci6n S9cial (labelling-approach) ", tese do Ourso de P6s-Graduagao rea
Zizado no Instituto .de Criminologia da Universidade de Zulia so·bre 
Novas Te:nd€.ncias em Criminologia, Maracaibo, 1978, mimeograjado. 

::! Ct. BARATTA, A., ob. cit. 
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nao e, 0 que tern vigencia para definir a criminalidade, 'sendo 
substituido pelos criterios, que, como veremos, sao variaveis 
segundo as difel'entes instancias (primaria, secundaria e ter
ciaria), dos que executam este controle social fornial. 

"Os juizes e os tribunais, segundo Sack, 3 sao instituig5es 
pl'odutorase determinantes da realidade." 

A criminalidade, desta maneira, viria a ser um result ado 
de uma serie de situag5es estruturais (conflito social); que se
riam resporisaveis por sua distribuiC;;ao difel'encial nos diferentes 
niveis sociais; distribuindo-se como "urn bern negativo", da mes
ma forma como'se distribuem diferencialmente os "bens posi
tivos" na sociedade. A criminalidade seria, pois, "0 estado oposto 
aD privilegio". 

A posigao de Sack se radicaliza no momento em que repele 
todo 0 interesse pelos estudos etiologicos (bioI6gicos, psicol6gi
cos e sociologicos) da delinqiiencia, insistindo em que esta e 
fundamentalmente, "0 efeito final de toda a estrutura social". • 

Entretanto, aceita que, tanto 0 comportamento em si, como 
a definigao que se faga do mesmo, sao componentes da totali
dade do fenomeno, pelo qual nao devem ser tl'atados separada
mente. Nisto coincide finalmente com seus criticos, 5 e dai nao 
sel' tao grande 0 distanciamento de Sack de alguns interacio
nistas norte-americanos como Beck, que insiste no aspecto 
socio-politico das definig5es, no momento em que se interessa 
pelo que determina 0 comportamento posterior do rotulado, 
Aonde se da 0 elemento caracterizador da pel'spectiva macros
social do labelling em Sack e na sua afirmagao de que seu 
enfoque deve integrar-se a uma teoria geral da sociedade, 6 que 
inclua a analise do poder, para 0 qualreclama a metodologia 
do materialismo histOrico, j a que essa distribuigao setorial do 

a Ct. BARATTA, ab. cit. 
4 Ct. BERGALLI, ab. cit. 
S Sobre a poleniica Sack _ Opp e as criticas recebidas por parte 

de quem considera legiti1no 0 estudo etiol6gico do comportamento. den
tro de uma perspectiva 'integrada ao aspecto detinicional~ veja'-se Ber-
galli, ob. cit. ' 

6 Ibidem. 
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bem negativo da criminalidade provem dos acordos e ajustes 
Eociais que sao tipicos da composigao classista do sistema de 
prodw;ao capitalista 

Nao se exclui, de toda a maneira, desta analise, 0 efeito que 
se produz pela interagao entre as membros do grupo, mediante 
processos informais alheios it intervengao de instancias formais 
de controle como a policia, as juizes e as tribunais. Par Ruther, 7 

faz a seguinte grMico da concep~ao de Sack: * 

ESTRUTURA SOCIAL como estrutura de classes 

_I Estabelecimento Oll 

criagao de norm as I- _ 

I 

Aplica~ao ou imposi(:M 
de normas 

I 

I Grupos II Instanclas I 
informais oficiais 

------1 -- '--"-------.--------" 
- I 

Comportamento 1 ____ >-1 ____________ >-

Defini9ao como comportamento 
(se}e~ao. definigao, atribui~ao) 

As investigagoes sabre a contra Ie social 

desviante 

As investigagoes que foram feitas sabre esta linha na Ale
manha, proporcionaram interessantes dados confirmatorios dos 
teoremas sugeridos par Sack. 8 

7 RUTHER W. "Abweichendes verhazten una labelling-approach". 
KOln, Berlin, Bonn, Milnchen, 1,97$. citado POT BERGALLI. ab. dit. 

• Tirado de BERGALLI, Roberto, ob. cit. 
8 ct., sabre este ponto, 0 trabalho de Bergalli antes citado. 

i 
1. 

~q, 

CRIMINOLOGIA DA REA9AO SOCIAL 113 

o controle social, formal e informal, contem diversos· graus. 
Vao desde -a familia, as vizinhos, as proximos e amigos, as vitimas 
dos delitos e as denunciantes (intera<;ao primaria), passando 
pela escola, a fabrica e as grandes empresas (nivel secundario) 
ate a nivel terciario constituido, em ordem de influencia crimi
nalizante, pela policia, em seguida pelos juizes e fiscais, e, par 
ultimo, pelos estabelecimentos penitenciarios. 

No nivel primario, Kayser investigou a influencia da classe 
a que pertenciam as vitimas e os denunciantes na atribuigao 
diferencial de r6tulos, ainda quando nao p6de determinar urn 
efeito direto daquela na atitude dos orgaos de controle formal 
(policia, tribunais). Par outro lado, as investigagoes sobre a 
escola, a sua func;ao estigmatizante, em razao das defini<;6es 
e atitudes dos professores e dos centros de orientagoes, parece
ram proporcionar resultados validos ao referir-se as mesmos it 
classe social de origem dos estudantes. Demonstrou-se que 
aquelas defini<;6es e atitudes contribuiam para perpetual' 0 sis
tema, ao outorgar qualificagoes de maior rendimento ·aos alunos 
de classe media e alta, e participando em processos de. crimi
naliza~ao dos de classe baixa. 9 

Assim mesmo, demonstrou-se a influencia do status nos 
mecanismos de castigo a operarios e empregados de fabricas e 
comercio da Alemanha, com efeitos negativos particulares sabre 
as operarios estrangeiros, em relagao aos nacionais; e assim 
mesmo se piorava para as operarios, em relagao aos empregados, 
o que determinava as processos judiciais. 

As investigagoes em nivel terciario ensinaram que a maior 
discricionariedade definitoria e 0 maior poder estigmatizante 
emanavam da policia; muito mais que dos juizes, os quais 
de alguma Ip.aneira, estavam orientados pelos comportamentos 
que julgavam, alem de seus proprios criterios classistas de de
fini~ao e atribui~ao. 

9 BRUSTEN3 M. Y Hurrelman1 K: ltAbhweichendes verh«~en in der 
Schule. Eine" Unter&Uchung zu Prozessen . der Stigma·tisierung" Mun
chen, 1973, citado por Bergalli, ob. cit. 
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114 LoLA ANIYAR DE CASTRO 

Em contrapartida, nos institutos penitenciarios, aos quais 
os individuos chegam depois de urn s6lido e continuado proces
so de filtragem, a capacidade estigmatizadora, em razao da 
proveniencia social, resultou ser muito menor. 

As investiga<;6es de Feest y Blankenburg sobre a policia 
demonstraram que 0 patrulhamento se dava principalmente em 
bairros de operarios, que 0 atributo de "gente decente" dos cri
ti~rios pOliciais estava muito influenciado pela questao de 
elasse, e que nos fatos que envolviam quantias menores, a po
tencialidade deeis6ria policial era muito grande. ,. 

As mais importantes investiga<;i5es sobre os juizes foram 
feitas por Karl-Dieter Opp, Riidiger Penker e Dorothee Peters. 11 

Nelas tanto sao analisadas a qualifica<;ao social de acusados e 
vitimas como ados jpizes e, alem disso, os vil.lores e atitudes 
destes Ultimos especialmente sobre a sua propria atividade judi
cial. A qualifiea<;ao social dos acusados e 0 desordenamento das 
suas vidas, apareeeu influindo poderosamente na reprovabili
dade e na grada<;ao das penas. 

Algumas das investiga<;6es analisaram tarpbem a facilidade 
de expressao do acusado, 0 que e, sem duvida, earacteristica de 
uma determinada fabta social e notaram a sua forte influencia 
nas decis6es j udiCiais. 

Estas investiga<;i5es, em consequencia daquelas meta-regras 
que Sack havia assinalado como modificadoras da realidade e, 
por sua vez, criadoras de uma realidade social artificialmente 
construida, no terreno especifico da delinquencia. 

1,0 Cf:-BERGALLI, ob. tit. 
11 Ibidem. 
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Capitulo X 

A CRIMINOLOGIADA REA~1i.O SOCIAL II: OS PROCESSOS 
DE CRIMINALIZA~1i.O: 2) 0 PROCESSO DE 

CRIMINALIZA~1i.O DE INDIViDUOS, 
SEGUNDO AUSTIN TURK 

Turk 01 parte da seguinte defini<;ao: "a criminaliza<;ao nao 
e alguma coisa que alguem faz, mas alguma coisa que acontece 
no curso da intera<;1iD entre varias partes (incluindo todos os 
que fa'Zem as normas, os interpretes, os que a executam,os in
fratores e ainda os cfunplices mais ou menos inocentes)". * Ba
seia-se, pois, na afirma<;ao de que ela depende das condi<;6es sob 
as quais as difenmgas culturais e sociais entre os sujeitos e as 
autoridades que possam entrar em conflito, as condi<;i5es sob as 
quais a criminaliza<;ao provavelmente ocorrer no transcurso 
desse conflito e as condi<;i5es sob as quais 0 grau de carencia, 
associado ao fato delitivo, pode ser maior ou menor, dentro de 
uma certa margem de probabilidades. 

Mostra-se, assim, partidario de uma teoria da interagao, 
mas nao uma interagao entre individuos explicada segundo 
modelos de pSicologia social, porem de interagao entre agrupa
mentos e categorias de pessoas. 

01 TURK, Austin:' Criminality and Legal Order, USA., Rand Me 

Nally Sociology Series, 1969. 

• Nota da autora: 0 sublinhado e nosSo. 
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Em primeiro lugar, e necessario que se crie um confUto 
legal entre os que estao encarregados de fazer cumprir a lei (as 
autoridades na terminologia de Turk) e quem comete urn ate 
ilegal (a oposigiio ou os sujeifos" segundo a sua pr6pria expres
sao). a conflito se produziria POl' diferenc;a de valores dos sujei
tos (norm as culturais) e das autoridades (normas sociais, 
provavelmente legais). 

Com base nas probabilidades de que esse conflito se ins
taure, se abrem as possibilidades da criminalizac;ao. Assim: 

1. a conflito e mais provavel quanta mais organizados es
tejam os que realizam atos ilegais. Com efeito, a resistfmcia das 
pessoas a mudan~a pa'ra padroes de conduta das autoridades 
e maior se a pessoa conta com um grupo de apoio, do que quan
do se encontra s6. Aqueles que trabalham no campo da resso
ciaIizac;ao, confessam que seus esfor\<os sao maiores e com 
menores possibilidades de exito, se a pessoa esta Jigada a uma 
estrutura social ou cultural. E 0 tratamento que se dirige so, para 
a pessoa, sem tratar de romper a estrutura exterior ou de mo
difica-Ia, esta condenado ao fracasso. 

2. autro fator que afeta a probabilidade de conflito, e 0 

que ele denomina a sOfisticagiio. Sofisticac;ao, em seu conceito, e 
o conhecimento dos padroes de conduta dos demais, conheci

mento que pode ser utilizado pam manipulli-los. 

A sofisticac;ao dos sujeitos significa que estes serao mais 
cuidadosos em avaliar a forc;a ou fraqueza da sua posic;ao em 
relac;ao as autoridades e que conseqtientemente, estarao com 
melhor capacidade para evitar a guerra- aberta com elas sem 
fazer concessiies significativas (diminuindo a visibilidade da 
conduta ilegal, fazendo usa, pOl' exemplo, de urn conhecimento 
das leis que lhes permita omitir-se do espirito das mesmas, en
quanto se adaptam cuidadosamente a sua letra; ou aceitando 
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algumas restric;oes,a troco de facilidades para realiza1' atos 
iIegais mais importantes para eles). 

Assim, pois, 0 conflito e mais provavel, quanta menos sofis
ticados sao os sujeitos. 

Estas variaveis podem ser consideradas simultaneamente 
do ponto de vista de ambas as partes, podendo produzir quatro 
tipos diferentes de combinac;ao: 

a) organizados sem sofisticac;ao (gangs de delinqtientes); 
b) desorganizados sem sofisticac;ao (delinqtientes nao experts); 

c) organizados sofisticados (sindicatos do crime); d) deso,rgani
-zados sofisticados (estelionatarios profissionais). 

No seu entender, a sofisticac;ao e mais importante - por 
sua capacidade de evitar 0 conflito - que a organizac;ao. Assim, 
pois, 0 conflito entre autoridad,ese sujeitos e muito mais prova
vel se os sujeitos estao altamente organizados e nao sao sofis
ticados; ainda menos provavel se sao organizados e sofisticados; 
e 0 menos provavel se sao desorganizados e sofisticados. 

Mas as relac;oes entre sujeitos e autoridades, pOl' sua vez 
dependem da organizac;ao e sofisticac;ao das autoridades. No en
tanto, pOl' definic;ao, conta-se que a variavel o1'ganiza,iio esta 
sempre presente neste caso. 

Tambem se afirmou que assim como 0 conceito de estl'utura 
de autoridade impIica organizac;ao, implica igualmente sofisti
caC;an. No entanto, a experiencia demonstra que a sofisticac;iio 
e varia vel segundo as agencias de controle social. Demonstra 
tambem que quanto menos sofisticadas sao, mais tendem a con
fiar em seu poder de coerc;ao e menos capazes sao de manejar 
o potencial de conflitos mediante taticas alternativas de evita
.;ao, persuasao e compromisso. Portanto, a possibiJidade de con
fUto e maior. 
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Podemos resumirtudo no seguinte quadro: 

PROBABILIDADES ESPERADAS DE CONFLITO' 

Autorldades 

AO BO 

0 D S D S 

NS 1 5 17 21 
A 

S 3 7 I. 23 

NS 
D 

2 6 18 22 
. S • • 20 2' SUjeltos 

NS • 13 2. 2. 0 
S ,. 11 I. 27 31 

-~I 
NSr- ,10 I. 30 

D 
S '. 12 16 32 

A = Alta cougruencia entre normas culturais e sociais 
B = Balxa congruencia entre nOrmas culturais e socials 
0 = Organlzado 
D = Desorganizados 
S _ = Sofistlcado '"~ .. 
NS = Nao soflstlcado 

1 - 32 = De maiores a menores pl'obabilidades. 
---

Agora, uma vez comec;ado 0 conflito, e necessario avaliar-se 
quais sao as condic;6es que afetam a probabiiidade de que os 
membros da oposir;tio se convertam em criminosos. 

Recordemos que, para Turk, ser criminoso nao e realizar 
atos delituosos, mas 0 produto da interac;ao entre autoridades 
e sujeitos, dependendo de uma serie de variaveis que determi
narao a marcac;ao definitiva do status criminal. 

1) Em primeiro lugar, conta a prioridade e significac;ao 
que tenha para as autoridades a norma social ou legal violada, 
em relac;ao it congruencia entre esta norma e as normas cultu
mis dos suj eitos. 

* Tomado de Austin Turk, Criminality and Legal Order, ab. cit., 
p. 63. 

.~ 
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2) . Por outro lado, tambem a maior significac;ao que 
tenha a norma da oposic;ao para os :,eus componentes, tera 
maiores probabilidades de provocac;ao da ac;ao sancionat6ria das 
autoridades. Esta provocac;ao, certamente dependera ainda 
assim, da congruencia de ambos tipos de norma, cultural e so
cial. Em alguns casos, as autoridades preferirao ignorar a situa
gao. Mas uma violagao flagrante e persistente da norma legal 
obrigara as autoridades a atuar. 

3) Mas nem todas as autoridades terao a oportunidade de 
atuar de acordo com 0 seu patecer em relagao it violagao. Evi
dentemente, a prioridade compete as autoridades que estao 
no primeiro nivel de detenc;ao, quer dizer, a policia. Assim, 0 

impacto que a policia exerce sobre os indices de criminaUdade e 
o mais importante, por ser ela quem esta na primeira Jinna de 
contato com a populac;ao. As autoridades de maior nivel (fis
eais, juizes de primeira e segunda instancia) estao mais limita
dos para definir quem devera ser criminalizado, bern como para 
incidir na decisao da policia. 

Desta maneira, a criminalizagao da oposic;ao sera tanto 
mais provavel, quanto mais of ens iva a conduta proibida seja 
para a policia. Por sua vez, nesta decisil.o influiril.o fatores tais 
como 0 clamor pUblico,· 0 sistema cooperativo inter e intra
-organizagao e a rotina competitiva no interior do Gorpo. 

4) Tambem e significativ~ para 0 risco da criminalizac;ao, 
o maior nfunero de niveis de aplicac;il.o da lei que estejam de 
acordo sobre 0 carater do fato realizado e neste caso, sera maior 
a quantidade de etapas do processo que devera ser percorrido 
que tenha 0 risco de ser criminalizado. 0 tratamento sera mais 
ou menos duro nas respectivas instancias segundo varie este 
sentimento. '. 

5) As diferengas de poder entre as autoridades e a oposi
~ao tambem influirao na criminalizac;ao. Em principio parecera 
que as autoridades sao todas poderosas, mas ha situag6es nas 

. quais os sujeitos tern igualdade de recursos, poder, organizac;ao 
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eficiente e ainda armas. Cita-se 0 caso do fracasso da. Lei Sec a 
como um exemplo do predominio de poder dos sujeitos diante 
das autoridades. 

Mas se a norma em questao e de significac;iio especial para 
a autoridade, maia perigoso se considerara 0 inimigo poderoso 
e aumentam os riscos de criminalizac;ao. Neste caso, "a crimi
nalizac;iio se convertera, diz Turk, mais em uma tecnica para 
enfraquecer um opositor forte, do que um assunto de simples 
rotina na manutec;ao do c~ntrale social". Tratar-se-a de perse
guir e criminalizar 0 maior numero de pessoas; nestes casos, as 
vezes, a vitimizac;ao de inocentes aparece mais como uma forma 
de uso deliberado de terrorismo oficial, como tecnica de controle 
social, do que como erros autenticos das autoridades. 

6) Outra element&- significativ~ e a posigao realista: 

Uma posic;ao realista favorecera a parte que it adote. A 
atitude realista esta definida pelo grau de exito das atividades 
de cad a lado. Presume-se que quanta mais sofisticada seja a 
parte,mais realista sera sua atuac;ao, quer dizer, mais exito tera. 

Embora 0 realismo da atitude seja me dido por suas con
seqtiencias, e possivel preve-lo antes da criminalizac;iio, em cer
tos casos. Assim, a visibilidade daconduta, 0 grau de acordo 
entre as autoridades em relac;ao ao opositor e a diferenc;a de 
poder entre ambos, sao variaveis que devem ser tomadas em 
conta. 

Conseqlientemente, nao e realista uma atitude que: 1) au
mente a visibilidade da conduta; 2) aumente a ,sua ofensividade 
(violando mais de uma norma, pOI' exemplo); 3) aumente 0 

consenso entre os diferentes niveis de contrale social (transfor
mando a oposic;ao a uma norma em particular, em uma oposi
gao ao sistema total, ou fazendo com que os agentes desse con
trole passem pOI' brutais, ignorantes, corruptos, pOI' exemplo); 
4) aumentando 0 po del' de controle social (alarmando a coleti
vidade ao ponto de que este podei tenha os seus recursos finan
ceiros aumentados para a luta contra 0 crime). 

lsto do ponto de vista da oposic;ao. 
Do ponto de vista das autoridades, partindo da assertiva de 

que exito estara na continuidade das relac;oes de autoridades, 
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teremos que avaliar estas possibilidades de exito segundo· 'um 
planejamento a curto ou a longo prazo. 

o exercicioaberto ecru do poder pode tel' exito num breve 
prazo, mas pode ser perigoso para a legitimidade do mesmo, 
visto a dis tan cia. Assim, pois, embora os indices de criminalidade 
sejam representativos pelo: a) grau de exito obtido no comb ate 
de certo numero de pessoas "intoleravelmente diferentes" e 
b) 0 grau de fracasso dos mecanismos pelos quaiS os individuos 
estao condicionados a aceitar a subordinac;ao. A Ion go prazo 
considerar-se-a que a atitude das autoridades nao e realista, 
nas seguintes condic;oes: 1. Se enfraquece as bases da legitimi
dade representada pelo consenso sobre a norma em referencia. 
2. Se generaliza, partindo de um especifico atributo considerado 
ofensivo, para atributos adicionais da oposic;ao, fazendo, pOl' 
exemplo, batidas, em vez de concentrar-se sobre a busca de urn 
delinqtiente em particular. 3. Se aumenta 0 tamanho e 0 pader 
da oposic;ab (criando martires e acrescentando assim a .simpatia 
e a colaborac;ao do publico para a oposic;ao). 4. Se diminui 0 

consenso entre os diversos niveis do controle social. 5. A gene
ralizagao tambem e contraproducente quando, pOI' exemplo, se 
agregam atributos negativos aos ja conhecidos e especificos. 
Desta maneira, contribui-se para aumentar 0 tamanho da popu
la<;ao inimiga. Assim, pois, juntar como atributos da oposi<;ao, a 
cor da pele, a idade, a fiIiac;ao politica ou ideologic a, induzira 
o apoio organizado dos que tem esses atributos e confundira as 
autoridades sabre a natureza do inimigo, incapacitando-as para 
uma efetiva ac;iio dirigida especificamente sobre urn determina
do objeto. 

A ac;iio sera mais realista, portanto, quando as autoridades 
especificarem claramente 0 que deve ser eliminado ou trocado, 
do que quando 0 objetivo e urn conjunto de afirmac;oes vagas. 

Estas afirma<;6es implicam em que urn jndice de criminaIi
dade elevado, nao significa necessariamente exito na ]uta con
tra 0 criine. 
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Conclusoes,: 

Em teoria, alem de proporcionar diretrizes de a<;ao aos en
carregados de pOl' em execu<;ao a politica criminal de urn lugar, 
tern como merito adicional indicar a multiplicidade de variaveis 
interligadas que determinarao 0 panorama estatistico-criminal 
de urn pais e de haver esclarecido a enorme relatividade do 
conceito de criminalidade. Com efeito, a criminalidade e s6 a 
que aparece nas estatisticas e nao depende da coduta realizada, 
mas de uma multiplicidade de variaveis combinadas que con
dilzem a uma marca<;ao oficiaL 

Assim, a tradicional concep<;ao de criminalidade pode ser 
grafada segundo 0 modelo de Kutchinsky, apresentado ao Con
selho da Europa: 92 , 

-, 

) Desvio constatado 

- - -r Desvio desaprovado 

1-, .. I~ ~ 

~ Criininalidade 

1---1 

Poderiamos tentar apresentar em grafico a posi<;ao de 
Turk da seguinte maneira: * 

?- Desvio constatado 

)- Desvio desaprovado /--1 
1-1- ~ Criminalidade 

92 Cit. por ROBERT# Philippe: La Sociologie entre une Cri1ninologi.e 
du passage a l'acte et une Criminologie de Za Reaction Sociale~ em 
L'annee Sociologique, Paris, PUF, vol. 24, 1973. 

... N. T.:O modelo original se apresentava em forma de circulos; 
mas, por raz6es tecnicas optou-se por linhas retas em quadrados. 

.... ; 
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Capitulo XI 

A CRIMINOLOGIA DA REAQAO SOCIAL III: A TEORIA DO 
ESTERE6TIPO DO DELINQUENTE. A, TESE DE CHAPMAN. 

RAZAO E CONSEQill:NCIAS DOS ESTERE6TIPOS. 0 
DELINQuENTE COMO BODE EXPIAT6RIO. DIFERENQAS 
ENTRE A TEORIA DA ROTULAQAO OU ESTIGMATIZAQAO 

E A TEORIA DO ESTERE6TIPO. DA CRIMINOLOGIA 
TRADICIONAL A SOCIOLOGIA DO COMPORTAMENTO 

DESVIANTE 

A tese de Denis Chapman 93 sobre 0 estere6tipo do deIin
qtiente distancia-se, em parte, das linhas tradicionais da Socio
logia do Comportamento Desviante, embora perten<;a a ela como 
uma das suas perspectivas - quando se dedica a fazer uma 
analise estrutural da sociedade e seus mecanismos de manipu
la<;lio e marca<;ao. Pertence sem duvida alguma It Criminologia 
da Rea~ao Social e e a melhor tentativa de desmistifica~ao das 
categorias delinqtienciais que tern side feito fora do contexto 
da epistemologia marxista aplicada It Criminologia. 

Introduz-se dentro de urn panorama conceitual de critica 
das institui<;6es chamadas techadas, ou instituigi5es de controle 
total (manicomios, carceres, hospitais, asilos), que foi iniciado 
pOl' Goffman, com seus livros Asylum e Estigma. A identidade 
deteriorada. A partir de 1968, quando se come<;a a denunciar 
o carater ideol6gico das mesmas disciplinas (pedagogia, cor
reccionalismo, criminologia, psiquiatria, etc.), e que se pretende 
justificar a sua existencia. 94 A analise das institui<;6es fechadas 

os CHAPMAN, Denis: Sociology and the stereotype oj the Criminal, 
Londres, Tavistock Publications Ltd., 1968. 

94 Ver, sabre este ponto, CAPEOCHI, Vittorio e JERVIS, Giovanni, em 
CHAPAN: Lo stereotipo del Criminale, Torino, Einaudi, 197,1 (Introdu~aot_ 
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demonstrou que no seu interior se exercia a mesma violencia 
que era exercida no exterior de maneira mais sutil: arbitrarie
dade, cruel dade, poder e explora<;ao. 

Goffman descobriu analogias impression antes em todo 0 

tipo de institui<;6es fechadas: a) a superposi<;ao de conceitos 
como carcere-manicomio, enfermeiro-vigilante; b) 0 mesmo pro
cesso de degrada<;ao e de despersonaliza\;ao do individuo atra
yeS de urn mesmo ritual; c) a debilidade da racionaliza<;ao 
cientifica que as sustenta; d) a semelhan<;a dos especialistas 
que se ocupam deles; e) a semelhan<;a dos que ali estao recolhi
dos, todos eles marginais e excluidos, miseraveis e sem prote<;ao 
alguma, enfim, de uma mesma classe social; f) uso identico de 
r6tulos para identifica-Ios incluindo-se 0 mais eufemista, de 
desviante. r 

Tudo isto contribuiu para uma literatura crescente sobre 
o tema antiinstitucional. 

Ja Goffman definira 0 desviante como alguem "que nao e 
jovem, casado, branco, habitante de centros urbanos, provenien
te dos Estados do Norte, heterossexual, protest ante, pai, com 
instru<;ao universitaria, born emprego, boa pele, peso e altura 
apropriados e dado a pratica de diversos esportes"." 

Por sua vez, Chapman, mesmo nao participando de uma 
concepgao marxista do mundo e crendo nas virtudes do capita
lismo democratico para acolher as denuncias e fazer as necessa
rias corre<;6es, demonstra em sua obra rela<;oes entre 0 carater 
classista das leis e a fun<;ao repressiva da policia e das institui-
96es em geral, para finalmen te chegar: 1) it localizagao das es
truturas carcenirias; 2) ao que ele denominou estereotipo de 
delinqfrentes; 3) a funcionalidade social do crime e do criminoso. 

A tese de Chapman 

A tese, de.stacada do seu liVTO, pode resumir-se nos seguin
tes pontos: 

!lG GOFFMAN, E.: Stigma. Notes on the 1nanagement of spoiled 
identity. Middlesex, Penguin Books, 1970, 174 p. 
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1. Todo 0 comportamento desaprovado pode-se manifestar 
tambem em formas objetivamente identicas que sao, no entanto, 
aprovadas ou recebidas com indiferenga. 

2. Os comportamentos se dirigem para urn determinado 
objetivo, para alcangar aquele no qual se possam escolher con
dutas objetivamente identicas, embora umas sejam aprovadas, 
outras indiferentes. A escolha dependera da sorte, do conheci
mento, da aprendizagem, da educa<;ao e - poderiamos acres
centar - da oportunidade . 

3. Nao ha maior diferen<;a entre criminosos e nao crimi
nosos que a condena<;ao. 

4. 0 comportamento criminoso e geral, mas a incidencia 
diferencial das condena<;oes e em parte devida it sorte, em parte 
a processos sociais que dividem a sociedade em classes crimino
sas. As primeiras correspond em as classes pobres e dominadas. 

5. 0 delito e urn comportamento, definido no espa<;o e no 
tempo, realizado por uma pessoa, as vezes em relagao it dutra 
(a vitima), a policia, os advogados, os magistrados e/ou 0 juiz 
ou os jurados. Todas estas variaveis sao causais em termos cien
tificos e isto pOl'que, quando ao faltar a variavel falta 0 feno
meno, ela se torna causal. 

As variaveis do modelo analitico, para Chapman, sem as 
quais nao se produz 0 crime, e sao portanto causais, sao: 0 ator, 
a agao, 0 objeto da agao, 0 ambiente social da agao, 0 resultado 
da a<;ao, 0 lugar da agao, 0 tempo da a<;ao, os recursos a ins
tfmcias judiciais superiores, 0 processo, a condena<;ao, a apela
gao e a ratificagao da pena. Efetivamente, ao modificar-se 
alguma dessas variaveis pode desaparecer 0 delito. 

6, Tudo is to serve para selecionar, entre urn grande nu
mero de individuos, algumas pessoas com comportamentos iden
ticos, objetiva e simbolicamente individuaIizados. E por i,sso que 
nao se pode fazer nenhuma verificagao cientifica das teorias 
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e hipoteses que foram aventadas sobre odelinqiiente e 0 delito, 
a nao ser que sejam selecionados os sujeitos deestudo indepen
dentemente do status social onde se situam. 

7. 0 delito e um componente funcional do sistema social: 
Com efeito, no crime, a sociedade e medida pOl' si mesma: 

ao serem criados estereotipos, criam-se elementos simbolicos 
que sao facilmente manipulaveis nas sociedades complexas. Na 
sociedade, existem diferentes estereotipos: 0 do alcoolatra, que 
seria um maltrapilho embrutecido pela bebida e deve portanto 
sel' objeto de medidas violentas, ou sanc;5es medicas, psiquiatri
cas e legais, cujo estereotipo serve para justificar a existencia 
co comportamento - agressivo e impune - dos alc06latras das 
classes media e superi6r .. 0 estere6tipo do jovem hippie, droga
do, sujo e amoral, serve 'para justificar a "gente bem" burguesa, 
a sua repressao contra os grupos 'de joveus politiiados, consi
derados perigosos para as classes no poder. Ainda assim, a ima
gem do ladrao refere-se de' preferencia ao do pequeno assaltante 
e seeontrap5e a do especulador, cujo comportamento acaba 
ratificado pela admirac;ao e 0 exito. 96 

o criminoso esteriotipado, quer dizer, tal como 0 define 0 

estereotipo, provem geralmente do proletariado ou do subpro
letariado: cresce em condic;6es econ6micas e afetivas precarias 
que 0 determinam a ser um adulto instavel, agressivo, incapaz 
para incorporar-se com exito ao sistema de produc;ao. 

A maior parte das pesquisas sobre 0 crime parte deste 
estereotipo aceitando-o como um pressuposto descontado da pes
quisa. Isto sucede porque 0 cientista social participa ativa
mente, com ou sem consei€mcia disto, da mesma ideologia que 
criou e manteve este estereotipo. 

o criminoso estereotipado e, pois, func;ao do sistema estra
tificado e concorre para mante-Io inalterado. Isto permite a 
maioria nao criminosa, redefinir-se' com base nas normas que 
aquele violou e reforc;ar 0 sistema de valores do seu proprio 
grupo. 

96 Cf. CAPECCHI, V. e JERVIS, G., ab. cit., Introdu~ao. 
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A funcionalidade do crime manifesta-se assim, da seguinte 
maneira: 0 delinqiiente estereotipado converre-se em urn bode 
expiat6rio da sociedade. Para este bode expiatorio dirige-se toda 
a carga agressiva das classes baixas da sociedade que, de outra 
maneira, dirigir-se-ia contra os detentores do poder material e 
ideologico, as classes media e alta, permite-se descarregar sim
bolicamente as suas culpas sobre esse grupo pequeno e bem 
definido de criminosos de classe baixa, de vez que derivam para 
eles a sua hostilidade contra a classe proletaria. Reduzem-se 
assim, pois, as tens6es de classe. 

Como se' nao bastas.se, uma vez apontado.o delinqtiente 
estereotipado, impede-se que escape ao seu papel sacrificial e 
sellS antecedentes institucionais delitivos mantem esta identi
dade, como 0 demonstra 0 labeling approach. 

8. A imunidade que e reseTvada a certos grupos da comu
nidade em relac;ao ao aparelho repressivo e judicial e garantida 
pela privacidade que envolve as suas vidas e atividades, bern 
como pelo proprio ambien.te iristitticiorialno qual as ve~eS dec 
sempenham as suas atividades. As vezes essas pessoas vivem em 
bairros elegantes onde a policia nao ousaria entrar, onde os 
fatos delituosos sao resolvidos privadamente, atraves de dinhei
ro, influencias, intervenc;ao das familias ou do sacerdote. As 
suas vidas transcorrem em clubes de categoria, rodeados de 
enormes jardins ou altos muros custodiados. 0 respeito que ins
piram as autoridades de qualquer nivel consolida essa imuni
dade, 0 que as vezes· e devido a processos sociais subterraneos. 

Assim, 0 grau de vulnerabilidade, observac;ao e processo, de
pendera da classe social. POI' isso e que os jovens de cabelo com
prido e os de pele escura tern maior probabilidade de serem 
observados e detidos, do que os outros. 97 

97 Vel' STAPLES, Robert: ColoniaZismo Interno y VioZencia Negra, 
em Los Rostros de la Violeneia, Aetas del XXllI Curso Internacional 
de Criminologia. Publicaciones del Centro de Investigaciones Crimino16-
gicas de la Universidad del Zulia, Maracaibo, 19'76. (ReCopi~agao de 
Lola Aniyar de Castro.) 
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9. 0 sistema judicial, como institui<;ao, tern como objeto 
criar os crimes. Uma vez desencadeado, desenvolve uma diale-' 
tica propria e se encontra as vezes comprometida com os seus 
proprios mecanismos, devendo em certas ocasioes, responder as 
solicitac;oes sociais para que persiga e castigue qualquer classe 
de .criminosos. 

Chapman tambem insiste na falta de racionalidade das ins
tituic;6es, que punem fatos sem muita importancia social, dei
xando impunes outros de grande gravidade (crimes do "cola
rinho branco", por exemplo). 

Raztio e consequencia dos este1"e6tipos 

A lei moral fundamental, segundo Chapman, s6 existe em 
grupos primarios, ondlO a populac;ao e muito reduzida. Com a 
urbanizagao violen ta das cidades, as relac;6es que eram de pes
soa a pessoas, naqueles grupos, passam a ser entre pessoas e 
grupos, ou entre grupos secundarios, cada vez mais complexos, 
amplos, anilnimos, difusos e sobretudo, em mutac;ao. Fica assim 
reduzido a interesse de uma pessoa por outra, em beneficio do 
interesse pelo produto material desse possivel vinculo. Assim, 
pois, estas reJaC;6es converteram-se necessariamente em "uma 

. tecnica para a manipulaC;ao dos simbolos" que favorece aos ad
ministradores do poder, as boas posic;6es sociais e a ideologia 
que se transmite. 

o controle da sociedade pelos que detem 0 poder nao e exer
cido somente atraves das organizac;6es administrativas e de 
pen a, mas atraves de elaborados sistemas simb6Iicos que se con
vertem em modelos de comportamento. Em conseqiiencia, ha 
o que se poderia denominar, uma reificagao ou personificagap 
dos conceitos. 

Como e sabido, 0 controle social se vale de multiplos e com
plicados instrumentos. Os. pais sao os primeiros agentes de trans
missao dos simbolos e preconceitos, ao incutir em seus filhos 
determinada ideologia ou sistema de valores e representac;6es, 
na epoca de maior vulnerabilidade infantil, quer dizer, antes 
que se instale 0 pensamento racional. E assim que os valores 
se transmitem de gerac;iio a geraC;ao. 
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Para isto tambem concorrem a escola, a religiiio, a litera
tura infantil e, posteri~mente, os meios de comunicac;ao de 
massa. 

Chapman analisa 0 processo pelo qual, dos textos literarios 
se passa' a representac;6es reais, que sao uma misturado real' 
e do 'fantastiCo, Nas representag6es teatrais, como no radio e na 
televisao, as autores descrevem os que cometem crimes contra 
a propriedade, diz ele, como pessoas repelentes e de caracteris
ticas pessoais desagradaveis, Esses casos, de outro lado, sao 1'e
solvidos por "fascinantes, e inteligentissimos policiais ou deteti
yes, que nos momentos de desespero, somente levantam a voz 
e nao as maos". Em contrapartida, nas historias de espionagem, 
os furtos e delitos sao efetuados por pessoas encantadoras. Os 
jeios nesse caso sao as vitimas (geralmente pessoas de paises 
sociaIistas: 1'ussos, barbudos, orientais). 

. Para Chapman, grande parte dateoria social foi preparada 
por tradi<;ao oral e pela literatura. Os soci610gos e crimin610gos 
partem de sistemas eonceituais simb6licos e muitas vezes, por, 
economia de analise, criam atraves de suas obrasnovos estereo
tipos de aparencia cientifica. Lombroso, a quem se devem, de 
forma mais racionalmente sistematizada, as primeiros este
reotipos, ao descrever os delinqiientes, criou uma carga emotiva 
contra tipos fisicos predefinidos, que nao eram mais do que 0 
produto de carceres cheios - como e regra - de pessoas fa
mintas ha gera~6es, deficientes mentais por desnutri:;ao, de as
pecto pobre e rude, fora de moda nos gestos e vestir. 

Lombroso afirmou ter encontrado pessoas que, por alguns 
caracteres da sua fisionomia, como falta de barba, abundancia 
de cabelos e palidez, parecem as vezes ter aspecto genUI, em
bora sejam delinqUentes perigosos. Nao sao necessariamente 
pessoas feias, pelo fato de ter ele concluido que a palidez, a 
abundancia de cabelos e a falta de barba, sao caracteristicas do 
delinqiiente nato. 98 

!)8 Ver LOMBROSO, Cessare: L'Uomo Delinquente, Roma, Napo]epne 
Edltore, 1971, 473 p. 

(.~! 

(' 

(:1 
(' .. 

( 

( 

( 

\ 

( 

\ 

\ 

( 

( 

\ 
( , 

\ 

\ 

< 
\, 

\ .. 

\ , 

> 



Ui 

~I 
~III 

Jill 

~II 
)111 

~'I 
Iii 

\ 

i I 
~I . , I 

~I 
:i: 

" 
! i 

~! ! 

':11 
I 

,;:1 ! 
I, 
J I . 
!.! 

\ 
~ 

:1·, 

\ 

130 LoLA ANIYAR DE CASTRO 

Relativamente aos tipos de delito, disse que os ladroes, em 
geral, tern uma grande mObilidade fisionomica e manual, os 
olhos pequenos, errantes, muito moveis, freqUentemente obli
quos, as sobrancelhas cerradas e proximas, 0 nariz torto, a bar
ba escassa, 0 cabelo nem sempre abundante, a fronte quase sem
pre pequena e fugidia. Tanto eles como os estupradores teriam, 
com freqUencia, as orelhas de abano; nos estupradores, quase 
semprf' osolhos sao brilhantes, a fisionomia delicada, salvo no 
desenvolvimento da mandibula: os labios sao grossos, as p3.lpe
bras inchadas, os cabelos abundantes, a voz rouca; geralmente 
sao graciosos e urn pouco encurvados, as vezes semi-impotentes 
e semi-alienados, tern nariz e genitais mal conformados, sofrem 
a miudo de hernias e de bocio e na~ raro sao de idade avanc;ada. 
A brancura da pele, ",. aspecto infantil, a abundancia dos ca
belos, Usos e dispostos- de forma feminina, eram atributos que 
geralmente se encontravam nos incendiarios, Os homicidasha
bituais, afirmava, tern os olhos vitreos, frios, imoveis, algumas 
vezes injetados, 0 nariz aquilino, sempre volumoso, as mandi
bulas ro\:iustas, as orelhas grandes, os zigomas salientes, os ca
llinos rriuito desenvolvidos, os labios delgados, etc. Os falsarios 
Eo os estelionatarios teriam tambem urn rosto peculiar: geral
mente 0 seu aspecto e de gente acomodada; outros tern 0 rosto 
palido, incapaz de enrubescer, ou melhor, quando emocionados, 
empalidecem em vez de enrubescer. Muitos tern os olhos peque
nos, fixos no solo, nariz torto, grande e volumoso; nao raro sao 
precocemente calvos e tern 0 rosto feminino. 

Quanto a cor dos olhos, encontrou prevalencia de olhos 
azuis nos criminosos (na Venezuela, praticamente nao haveria 
criminosos), As orelhas de abano aparecem em cerca de 28 % 
de seus delinqiientes, 9% dos quais com orelhas enormes. 

Nao e a prevalencia de urn ou dois desses caracteres, mas 
o conjunto deles, 0 quedaria 0 tipo do delinqUente nato, mas 
certamente, isto deve associar-se a individuos que tenham co
metido atos criminosos. 0 tipo CJ;iminoso e dado por todos esses 

. elementos. Ou, 0 que vern a dar no mesmo, esses caracteres .,0-

mente sao significativos se a pessoa cometeu crimes. Como se 
pode verificar, a definic;ao e tautol6gica: sao delinqiientes, nao 

1 
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porque tenham esses·trac;os, mas porque cometeram atos cric 
minosos. 

No entanto, algumas modificac;oes do estereotipo ocorreram 
na televisao, nos ultimos tempos. Com efeito, detetives gordos 
(Cannon), calvos (Kojak) ou estrabicos (Columbos), ou lerdos 
(Bar etta) , ou negros, sao os herois. Mas apesar da aparencia, 
eles conservam a fascinac;ao pessoal, a inteligencia e a cultura 
que a mudanc;a de padrao estetico nao modificou. 

Uma pesquisa realizada pela Escola de ComunicaC;ao da 
Universidade de Zulia em 1974, sobre 0 estereotipo do delin
qUente na televisao e na imprensa venezuelanas,99 descobriu 
uma dualidade no tratamento do estere6tipo delitivo na impren
sa e na televisao: na imprensa, 0 delinqUente estereotipado e 
pobre, moreno escuro, com boas probabilidades de ser colom
biano, etc., enquanto que 0 delinqUente da televisao e urn indi
viduo bern vestido e de aspecto e posigao acomodados. Quer di
zer, que nao corresponderiam aparentemente a tese de Chap
man. A explicac;ao e simples: a imprensa, como meio de injor
maqiio que e;transmite a verdade. A televisao, como meio de en
tretenimento, transmite jicqoes. Assim fica inalterado 0 prop6-
sito, e 0 estereotipo continua cumprindo a sua func;ao social. 

o delinqilente como bode expiat6rio 

Como 0 poder politico, social, religioso e administrativo e 
reduzido a uma pequena minoria que controla os meios de infor
magao e de comunicagao, e os valores desta minoria sao aceitos 
pela classe media (dirigentes, profissionais, clero, educadores e 
magistratura), e facil entender 0 interesse em selecionar uma 
minoria de pessoas a serem sacrificadas em beneficio da soli
dariedade de uma maioria. Aquela maioria e composta, nao pelos 
infratores da norma, mas pelos que foram enviados ao carcere. 

99 Ver Los Rostros de la. Violencia. Aetas del XXIII Curso Interna
cional de Criminologi:i, Maracaibo, 23 de julho a 3 de agosto de 1974, volu
me I, Maracaibo, Publicaciones del Centro de Investigaciones crimino16gi
cas de 1a Universidad del Zulia, 1976. Pesquisa realizada sob a diregao de 
Xiomira . de Valbuena e Marta COlomina de Rivera. 
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.$endo a classe· pobre mais vUlneravel, pela sua falta de priva
cidade, a sua carencia de recursos e de instrug6es e as vezes por 
ser parte de um grupo de estrangeiros imigrantes, e logico que 
sejam estes os unicos criminosos conhecidos. 

Vma vez que a pessoa foi enviada ao carcere, as suas pos
sibilidades de regressar a vida social normal sao diminutas, ou 
pelo menos muito dificeis. Os seus antecedentes aumentam a 
sua vulnerabilidade e a sua reincideneia. Em alguns casos acon
teee que 0 delinqiiente se adapta a prisao e aceita 0 seu papel 
de bode expiatorio. Quando nao acontece assim e alguns delin
qiientes eonheeidos tem exito em sucessivos delitos, isto contri
bui para aumentar a agressividade contra 0 bode expiatorio. 
Se, ao contrario, nao tern exito e se eonverte em mais urn rein
cidente, contribui pari' justifiear mais ainda 0 sistema penal. 
Mas, as vezes 0 oposto diaIetieo encontra 0 seu lugar, e existem 
deIinqiientes afortunados que se convertem em herois populares. 

Para Chapman, todas as teorias da passagem ao ato con
tribUem para endossar o· estereotipo: e a sua fUll(;ao e a de dar 
trabalho aos assistentes sociais e de manter no 1'01 de membros 
respeitados na soeiedade aos sociologos e crimin6logos. A debiJi
dade eientifica destas teorias reside no fato de que as hip6teses 
comuns que sao feitas sobre 0 crime refletem afirmag6es sobre 
o deIinqiiente que foram feitas ha mais de um seculo. E em que 
o estereotipo tern urn papel predominante na escolha das varia
veis a serem observadas nas respectivas investigag6es cHnicas. 

Dij81'en,as entre a teoria da rotular;ao ou estigmatizagao e a 
teoria do estere6tipo: 

1. Em primeiro lugar, para a teoria da estigmatizagao, em
bora a pessoa objeto do rotulo seja diferente dos outros, desde 0 

inicio, por se ter desviado da norma, 0 rotulo vai distanciando 
e diferenciando cada vez mais. Para a teoria do estereotipo a 
pessoa so e diferente na medida em que e pre-selecionada, como 
integrante de uma classe social, para integrar a categoria de 
deIinqiiente. ' 
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2. Para a teoria do estereotipo, 0 delinqiiente assinalado e 
vitima de uma sociedade dividida em classes. 

3. A teoria da rotulagao interessa-se primordialmente 
pelos problemas psicologicos produzidos no sujeito como cons.e
qiiencia da aposigao do r6tulo. A teoria do estereotipo centra
liza-se especialmente na analise da sociedade global, em suas 
estratificac;6es e mecanismos, mas fazendo usa do metodo fun
cional. 

A teoria do estereotipo nao chega a fazer uma critiea pro
funda a sociedade, como sera feita pelos te6ricos da Crimino
logia Critica ou Radical. Par isso pode-se dizer que e uma etapa 
de transic:;ao entre 0 interacionismo e a teoria critica. 

Recapitulagao 
Da Criminologia Tradicional a Sociologia do Comportamento 
Desviante 

Como vimos ate agora, grandes diferenc:;as separam a Cri
minologia tradicional do que foi produzido no campo da Socio
logia do Comportamento Desviante. Poderiamos dizer que a Es
cola Interacionista, incluidos Turk e Chapman, pertence ao ter
reno mais amplo da Sociologia do Comportamento Desviante, 
terreno no qual se debatem teorias que nao so explicam a Rea
c:;ao Social, como tamMm a Passagem ao Ato Delitivo. 

Essas diferengas podem ser sintetizadas da seguinte ma
neira: 100 

1. Para a escola criminol6gica tradicionaI, os deIinqiien tes 
sao poucos e diferentes das pessoas normais. Portanto, uma das 
suas preocupag6es basicas e 0 estudo dos tragos da sua perso
nalidade. 

Para a Sociologia do Comportamento Desviante sao inclui
dos para objeto de estudo, alem da delinqiiencia (como algo 

100 OVer Ross, Lawrence: Conduite Demes dans l.a SociOlogie Ameri
caine, em Revue de Droit Penal et de Criminologie, Bruxelles, oct. 1971), 
n.O 1. 
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que se refere a um continuum normativo, a uma escala movel e 
portanto variavel e relativa), tambem a prostituic;ao, 0 uso de 
drogas, a homossexualidade, a vadiagem, a ligac;ao a grupos ju
venis hostis ao sistema (comunidades hippies, por exemplo), 
e outras formas de comportamento que se desviam da norma 
social aceita pOl' uma maioria, que e mediatizada pelos valores 
e os interesses do grupo dominante. 

2. Para a Criminologia tradicional, era importante desco
brir variaveis sociais ou antropobiologicas, na esperanc;a de en
contrar uma formula indicadora de regressao ou de predispo
sic;ao, que explicasse as diferenc;as entre os delinqiientes e as 
pessoas "normais". 

Para a Sociologia d'J Comportamento Desviante existe uma 
diferenc;a entre desvio e' normalidade (ou entre conformismo e 
anticonformismo, segundo a terminologia de alguns autores). 
Mas e uma diferenga mais de indole social do que psicologica, 
Segundo algunsautores, as pessoas que tem um comportamento 
nao conformista, 0 fazem por ter um status social que favorece 
esse tipo de comportamento, ou pelo menos que Ihes permite 
aparenta-lo. Segundo outros, todos, em maior ou menor grau, 
cometem desvios. Portanto 0 desvio e normalidade. Em todo 
caso, os desviantes nao sao seres monstruosos, mas pessoas to
talmente normais que se comprometeram com um modo de con
duta em razao de processos sociais normais. Portanto, a inves
tigac;ao tende mais a tratar de descobrir quais sao esses 
processos pelos quais 0 individuo foi levado a comportar-se de 
maneira desaprovada, ou os processos pelos quais alguns indi
viduos, em vez de outros de comportamento semelhante, sao 
marcados. 

3. Para a Sociologia do Comportamento Desviante, a cau
sa primeira desta conduta esta nas normas sociais formalizadas, 
posta que um comportamento sempre foi considerado em fun
c;ao das expectativas sociais, quer dizer, foi tolerado e portanto 
conformista e deixa de se-lo por obra e grac;a de uma formu
lagao legislativa que 0 define como delitivo. 

i 
I 

j 

CRIMINOLOGIA DA REA9AO SOCIAL 135 

Como conseqiiencia, uma diminuigao do elenco de tipos de
litivos se traduz em uma diminuic;ao da criminalidade. 

4. A antiga concepc;ao tende a remedios de tipo correcio
nal. Para a nova conceituagao, ha uma corrente empatica que 
vai do observador ao desviante. POl' sua vez 0 observador ten de a 
permanecer critico para com 0 conformismo, ao qual se sup6e 
tambem capaz de causar problemas, especialmente no caso do 
ritualista. Parte-se pois do pressuposto de que e necessario es
tudar 0 esquema teorico que permite explicar simultaneamente 
o conformismo e 0 anticonformismo. 

5. Os objeiivos da pesquisa, portanto, se deslocam das ti
pologias biologicas, psicologicas, psiquiatricas e mesologicas, 
para processos interativos que vinculam 0 desviante aos agen
tes de controle social. 

Assim, assinala-se que a pessoa se compr{)mete na carre:ra 
de desviante, porque as reac;6es que 0 seu comportamento pro
voca a introduzem cad a vez mais no papel de desviante (teoria 
da rotulagao), ou a impelem a participar de grupos subcultu-
rais, quer dizer, de estranhos. ., 

Procura-se, alem disso, esquadrinhar as possiveis seme
lhanc;as entre 0 processo de conversao e desviante e 0 processo 
de manutenc;ao ou assunc;ao de um papel conformista (teoria 
da escolha ocupacional, pOl' exemplo). 

Como conseqiiencia de tudo isto: 
1. Para a nova perspectiva, 0 comportamento desviante 

pode ser modificado do exterior, sem incidir na personalidade, 
mudando-se as reaC;6es do grupo e modificando as regras que 
qualificam um comportamento de desviante. Evidentemente, e 
uma tarefa muito mais simples, do que tentar transformar a 
personalidade. 

II. Portanto, a Politica Criminal deve ser considerada em 
func;ao de novos elementos conceituais: valor da utilidade da 
illcriminaQao penal de certos comportamentos em relagao ao 
prec;o que exige 0 controle social dos mesmos, tanto a nivel in
dividual (estigmatizac;ao) como geral (custos de prevengao e 
tratamento) . 



, . 'Ii I' 
I 

i 

I 
'!III, 

I 

136 LOLA ANIYAR DE CASTRO 

III. Por isso, uma das mais novas correntes a partir da 
Sociologia do Comportamento Desviante e a que tende it Des
criminalizaqiio da conduta, isto e, uma liberac;ao progressiva da 
qualificaqao penal, de condutas sociais. Sobre a inflaqao penal 
de nossos dias, muito se escreveu, especialmente Lopez Rey, 101 

que ha varios anos (no XIX Curso Internacional de Crimino
logia) chamou a atenc;ao para 0 fato de que se estava usando 
e abusando da lei penal. Tambem ba muito tempo, Park afir
mava: "Nos Estados Unidos continuamos aprovando leis sem 
cessar. 11: como se nos levantassemos para danqar. As leis ate
nuam a tensao emocional, e os legisladores nao estao conscien
toes desse fato". 102 

A descriminalizaqao e, nesse momento, um tema de moda. 
As quatro associa<;5es 6ientificas internacionais (Associa<;ao In
ternacional de Direito 'Penal, Sociedade Internacional de Cri
minologia, Sociedade Internacional de Defesa Social e a Fun
daqao Internacional Penal e Penitenciaria) escolheram-na como 
tema do Col6quio realizado em Bellagio, em 1973. Ainda 0 XXV, 
Curso Internacional de Criminologia realizado em Guayaquil 
(1975) teve essa materia como tema central. 103 

A tendencia da tarefa cientifica parece, pois, ser gradativa
mente nao regressiva, para 0 que sao feitas sugest5es de descri
minalizaqao (especialmente nos cbamados delitos sem vitimas, 
crimes de transito, de moral publica e privada, etc.) de despe
nalizaqao (extraindo comportamento da esfera penal e transfe
rindo-o para a civil ou administrativa) e de descriminaliza<;ao 
(especialmente no caso de tratamento de menores) para os quais 

se tende a recorrer a disciplinas parajuridicas, como a medicina, 
o servic;o social e a pedagogia, etc. 

101 LOPEZ-REY, Manuel: Criminologia, Madrid, Aguilar, 1975. 
1"02 Citado por SUTHERLAND, Edwin: Principes de Criminologie, 

Db. cit. 
103 Ver sabre Descriminalizat;ao: La Descriminalizacion. El Ejemplo 

canadiense de Jose M. Rico. Los Procesos de Decriminalizacion y Cri
rninalizacion, de Francisco Canestri, ambos em Capitulo Crimino16gico 
n.o 5, orgao do Centro de Investigaciones Crimino16gicas de la Univer
sidad del Zulia. Maracaibo. Venezuela, 1977. 
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Capitulo XII 

A CRIMINOLOGIA DA REA~AO SOCIAL IV: OS MOVIMENTOS 
RADICAlS. COMO E POR QUE SURGEM .OS MOVIMENTOS 
RADICAlS. OS' PRINCIPAlS MOVIMENTOS RADICAlS: 0 DE 
BERKELEY (U.R.C.), A NATIONAL DEVIANCY CONFERENCE 

(N.D.C.) E A NOVA CRIMINOLOGIA 

o Ultimo Congresso Internacional, sob os ausplClOs da So
ciedade Internacional de Criminologia (Belgrado, 1973), dividia 
o seu programa em Criminologia CIinica, Criminologia Intera
cionista e Criminologia Organizacional:Houve, no entanto, quem 
reclamasse, infelizmente, nos corredores, a nib inclusao de uma 
Criminologia Geral, nem de uma corrente que ja comec;ava a 
abrir passagem em varios grupos - coincidentes em muitas coi
sas - da Gra-Bretanba, Estados Unidos, Parses Baixos, Italia e 
paises n6rdicos. Esta corrente, significativamente, estava reali
zando uIh congresso paralelo em Florenc;a. Isto significava, pelo 
menos, uma coisa: que a Criminologia ja bavia sofrido a primei
ra classificac;ao de importancia - pela pr6pria forc;a dos even
tos -, dividindo-se, por um lado, em uma Criminologia institu
cionalizada e, por outro lado, em uma Criminologia que 
poderiamos cbamar de marginal (denominada por alguns Crftica 
e, por outros, Radical). 

Os movimentos radicais 

Tambem sob .este titulo de Criminologia da Reaqao Social, 
englobam-se as abordagens da tendencia denominada radical ou 
critica (Quinney, Henslin, Platt, Liazos, Schwendinger) (que 
parte da teoria critica da ordem legal) - porquanto nela privi-
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legia-se 0 estudo das defini~oes, ao dirigir a sua aten~ao it ana
lise do poder e dos interesses, em seus papeis de geradores de 
defini~oes penais uteis para a manuten<;ao do sistema. Por MHo 
feito em tom irado e fortemente denunciador, a criminologia 
radical, ou critica, pravocou mais de uma reagao emocional por 
parte da velha criminologia. 

"Em seu contra-ataque, disse Platt, os nossos criticos libe
rais adotaram uma ret6rica radical e superficial enos acusaram 
de falta de educa<;ao, arrogancia e crueza. Nao devemos tomar 
parte em urn debate sobre etiquetas, porque e. atraves de nossa 
teoria e nao de nossa educagao, que os nossos esior<;os serao jul
gados." 104 E evidente que a violenta reagao teria surgido, mesmo 
que tivessem sido empregadas boas maneiras. All verdades 
esgrimidas sao provoctfdoras. 

Ao cravar 0 seu est41ete no conceito engelsiano de Estado, 10. 

definindo-o como uma organizagao surgida para a prote~ao da 
burguesia nascente; ao demonstrar as vinculagOes entre 0 inte
resse empresarial e os procedimentos e aparatos do Estado, in
cluindo tod.!U? as instituigoes_ r~pressivas e. muito especiallnente 
a lei penal, como instrumento justificador da violencia economi
ca; ao considerar a policia e os seus 6rgaos associados, tribunais, 
fiscalizagoes e carceres, como uma forma militar interior a ser
vigo dos interesses da classe dominante, se desmistifica a signi
ficagao presumidamente natural das defini<;oes legais, produto de 

104 PLATT, Tony: Propasiciones para una Cri1ninologia Critic a en 
los Estados Unidos .. em Capitulo Criminologico D.o 3, orgao do Centro 
de Investigaciones Crirninc16gicas de la Universidad del Zulia, Maracai
bo, 19'75. 

~05 Segundo ENGELS, exlstiram formas de vida comunitaria onde 
DaD se necessitava do Estado e onde a igualdade absoluta era a prin
Cipal caracteristica. 0 Estado vern assegurar as novas riquezas dos 
individuos, e consagra a propriedade privada, santificando-a, faz:mdo 
dela 0 fim mais elevado da sociedade. Segundo ENGELS, "faltava uma 
instituiQao que nao s6 perpetuasse a nascente divisao da sociedade- em 
classes, mas tambem 0 direito da classe possuidora de explorar a 
nao possuidora e 0 don1inio da primeira sobre a segunda". ENGELS

I 

Federico: El origem de Za Familial la Propiedad Privada y el Estado. 
Em MARX, C. e ENGELS, F., Obras escogidas, Moscu Editorial Progreso, 
1969, p. 559. 
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urn suposto consenso,·coletivo, de uma presumidaconsciencia so
cial. Se a lei e urn ato politico, 0 comportamento desviante, para 
usar a palavra que nos permita mais facilmente comunicar a 
ideia, e tambem urn ato politico. E todos os prisioneiros, sao em 
essencia, prisioneiros politicos. Despoja-se, assim, da sua roupa
gem solene, toda a criminologia positivista e funcionalista e se 
cleixa a descoberto 0 papel propiciador desta disciplina e de seus 
cientistas, pesquisadores e docentes. Como, pois, nao esperar esta 
reagao demolidora pOl' parte do- estabelecimento criminol6gico? 
Toda a autoridade moral do cientista de hospital que assinala 
com dedo seccionador a parte enferma da sociedade, se mani
festa como umamascara que contribui para organizar os qua
dras repressivos do capitalismo legitimado. lsto nao se passa so
mente com a Criminologia; como veremos, tambem a psiquiatria 
esta revendo atualmente as suas premissas repressivas e a sua 
fungao de manutengao da ordem (entre outros, Basaglia, Laing, 
Cooper) . 

Assim, quando Chapman, com a sua teoria do estere6tipo, 
faz uma analise em~orno d.a estratificagaQ social; e Becker, com 
a sua teoria dos empresarios morais, pretende demonstrar 0 pa
pel do poder na criagao das normas penais, embora se limite a 
assinalar grupos motores da consciencia social; e Turk com 0 
seu modelo para explicar a designagao efetiva da criminalidade, 
js. haviam posta em jUlgamento a ordem natural, mais do que 
social, em que parecia estar edificado 0 Direito; pela primeira 
vez, com a criminologia critica, e feita uma abordagem, que po
deriamos chamar neomarxista, do problema, ao situar a lei den
tro de urn contexto socio-economico, indicando 0 seu carater 
classista e a sua fungao estrutural. 

Esta denuncia, sem maiores conseqtiencias, e hoje feita pOl" 
muitos crimin610gos nao marxistas, que juntaram as suas vozes 
ao cora de teorias socialistas, especialmente no que tange it 
necessidade de que a criminologia estude tambem crimes nao 
codificados (sexismo, racismo, guerreirismo, 106 etnocidio e muito 

100 Cf. La Paz Indeseable, de Leonard C. LEWIN, Buenos Aires, 
Ed. Tiempo Contemporaneo, 1968. Neste livro 'relata-se a mais criminal 
empresa de belicismo norte-americana em mao,_ de um grupo conselhei-
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especialmente OS crimes do "colarinho branco" e os de altos 
funcionarios executivos), e no que tange a analise da organiza
~ao classiGta da repressao e da Justiga em geral. Nesse sentido, 
tambem se manifesta Lopez Rey. Para este inteligente crimi
nologo, nao podia ser obvia a adesao a uma questa,o teo rica de 
tanta evidencia. 107 No entanto, este pareceu contentar-se com 
um reformismo util, para beneficiar um sistema que se fendia. 

Como e por que surgiram os movimentos radicais: 
Evidentemente, cada teoria tem a sua epoca e 0 seu con

texto, A Criminologia Positivista surge com Lombroso em urn 
momento em que 0 positivismo estendia a sua maneira de ex
plicar as coisas a todas as ciencias e surge sob 0 entusiasmo 
despertado pela teo ria evolucionista de Darwin. 

>-
Tambem a crimiriologia sociologica norte-americana, como 

afirma Penna Pires, lOS' tem 0 seu contexto: a necessidade de 
lutar contra um grande aumento da delinquencia juvenil sur
gido entre 1910 e 1925, as migrag6es urbanas e os guetos que se 
formaram nascidades industriais.E, pois, uma tarefa pnitica a 
que impele 0 desenvolvimento desta sociologia criminal, a come
gar pela escola de Chicago e os estudos e experiencias que se 
tornaram famosos sob 0 titulo de Chicago Area Project, quer di
zer, pela chamada tendencia ecologica; e tambem explica as 
correntes funcionalistas e culturalistas. 

Evidentemente, 0 primeiro ponto de ruptura com a crimi
nologia tradicional encontra-se na escola interacionista. 

107 LOPEZ-REY~ Manuel: Manifesto Criminol6gico, em Capitulo 
Crimino16gico n.o 4, orgao do Centro de Investigaciones Crilnino16gicas 
de la Universidad del Zulia, Maracaibo, 1976. 

108 Cf. PENNA PIRES, Alvaro: La Crise de la Crimi1WZogie et les 
Mouvements Radicaux, Universidad de Montreal multigrafado, fevereiro 
de 1975, cujo texto seguimos amplamente para ilustrar a historia des
tes movimentos. 

ro formado por intelectuais do mais alto gran dos Estados Unidos, que 
recomendam a guerra como sistema social, a pobreza como necessaria, 
a repressao organizada das minorias, a contaminagao, e ainda 0 resta
belecimento da escravatura. 0 pr61ogo e de Galbraith, que' Be manifesta 
de acordo com 0 informe. 
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Embora Lemert tenha escrito a sua Social Pathology em 
1951 '09 e Becker, Becoming a Marihuana User, em 1953, iio e 
Tannenbaum, personagem solitario em sua epoca, escreve Crime 
and Community 111 em 1938, pode-se dizer que 0 maior desenvol
vimento destas teorias situa-5e entre os anos de 40 e 50. E como 
afirma Sykes 112 nao se pode expJicar a crise da criminologia como 
mais urn momenta dentro da sua evolugao te6rica interna, to
mando como ponto de partida os quadros teoricos tradicionais. 
Com efeito, se fala em crise e porque a divisao e total e a brecha, 
entre um sistema conceitual e 0 outro, enorme. 

Sao os acontecimentos socio-politicos dos Estados Unidos, 
das decadas de 60 e 70, que determinam a ruptura definitiva 
com a velha criminologia. 113 

Eles sao: 1) A politica exterior norte-americana (Vietnam, 
golpe chileno, 0 projeto Camelot, segundo 0 qual antropologos, 
economistas, psic610gos, polit610gos e sociologos sao enviados 
para a America Latina, Europa, Oriente Medio e Africa, para 
determinar as causas dos movimentos de insurreigao e as for
mas de combate-los). 2) 0 nascimento das contraculturas. 3) A' 
tomada de consciencia de que ha crimes mais perigosos para a 
sociedade, do que os crimes convencionais (Crime do colarinho 
branco, watergate e crimes das multinacionais), como 0 famoso 
caso da Thalidomida, 4) A contestagao dos anos 60 e a despro
porcional violilncia da reagao poJicial. 5) As rebeli6es nos carceres, 
todas elas de natureza politica (San Quentin, Les Tombs, Tol
som, Soledad e Attica). 6) As rebeli6es em Colegios e Universi
dades, 7) A influencia de outros movimentos radicais como a 
antipsiquiatria. 

Era, no entanto, facil passar para a criminologia radical, 
da escola interacionista, ja que 0 que unia verdadeiramente os 

109 LEMERT, E.: Social patlwlogy, N. Y. Mac Graw-Hlll, 1951. 
110 BECKER, H.: Becoming a Marihuana User, em American Journal 

of Sociology, nov. 1953. 
111 TANNENBAUM:- Crime and Community, N. Y. Ginn, 1938. 
112 SYKES, Gresham: The rise of Critical Criminology: em The 

Journal of Criminal Law and Criminology, 65 (2), p. 206-213. 
113 Cf., sabre este ponto, PENNA PmES, Alvaro, ob. cit., p. 15 e ss. 
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interacionistas,era a sua consciencia ,de oposigao a criminologia 
tradicional. E sua tendencia de questionar 0 papel do controle 
social associar-se-a posteriormente com a tendencia da descri
minaJizagao que nasce na Europa e se desenvolve nos Paises 
Baixos, especialmente pOl' obra de Hulsman. POl' isso tudo nao 
se deve estranhar que alguns dos criminologos radicais como: 
Platt, Quinney, Taylor, Walton, Young e Stanley Cohen, venham 
justamente da escola interacionista. 

Os teoricos do chamado labeling approach ou interacionis
rna estavam irtcJinados a fazer da crim.inologia, especialmente, 
uma sociologia do Direito Penal e se interessaram de maneira 
significativa na Administragao da Justiga. Para os teoricos ra
dicais, a enfase e posta_ primordialmente em uma sociologia do 
conhecimento e na pra:~is do aprendido. 

Os principais movimentos radicais: 
Os dais primeiros a surgir foram 0 de Berkeley (Estados 

Unidos) (entre professores e alunos da sua Escola de Crimino
logia) ,que se denominou Union oj. Radical Criminologist (URC) 
e a Nacional Deviancy Conference (NDC) na Inglaterra. POl' 
Associagao com grupos de outl'OS paises aparece depois 0 Grupo 
Europeu para 0 Estudo do Desvio e do Controle Social e recen
temente, fala-se, em separado, da A Nova Criminologia (The 
New C1·iminology). 

o grupo de Berkeley surge como reagao aos obj etivos basi
cos da Escola de Criminologia de Berkeley: formal' tecnicos e 
profissionais treinados para a luta contra 0 c1·ime. 

E 0 confronto aos interesses basicos do Estado no terreno 
criminal e a sua insistencia em criar tecnicos, 0 que determina 
a qualidade e a viol<';ncia das abordagens da URC, que chega ao 
terreno da agao. Tudo isto conduz ao desmembramento repres
sivo da Escola de Berkeley pOl' parte das autoridades universi
tarias, ao ponto de sua eliminagao total, que esta sendo feita 
neste momenta (junho de 1976). 

Uma das abordagens mais importantes do grupo de Ber
keley (URC) e talvez a redefinigao do objeto da criminologia. 
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Considerando que tofuar o Direito como ponto de partida 
para 0 estudo da Criminologia e uma intromissao dos juristas, 
injustificada e acientifica e que nao e etico que 0 profissional 
exerga como unica funl(ao - voluntariamente ou nao - a de 
ser urn mero tecnico a servigo das autoridades estabelecidas, os 
Schwendinger, a quem ja citamos antes, 114 vaG em busca de urn 
marco mais amplo para defini-Io. Assim, dizem "como e impassi
vel escapar dos padr6es morais para definir 0 crime" 115 tern 
que se escolher urn modelo superior. Este modelo superior, para 
eles, seriam os Direitos Humanos. 0 criminologo seria mais um 
protetor dos Direitos Humanos, do que urn defensor da ordem. 
A tarefa da nova criminologia, para eles seria identificar as 
violag6es desses direitos: quem as fez, contra quem, como e 
pOl' que. Exemplos poderiam ser 0 imperialismo, 0 ,sexismo, 0 

racismo, a pobreza. 110 E a criminologo poderia qualificar ainda 
de criminoso, 0 proprio sistema. 

Para Penna Pires nao e plausivel esta tendencia a sobre
criminalizar, quando 0 ideal seria justamente 0 contrario. POl' 
outro lado, em umaposigao desta natureza· ha uma confianga 
subjacente nas potencialidades do sistema penal para resolver 
os problemas sociais, 0 que nao parece muito realista, em v;sta 
dos elementOs conhecidos. Alem disso, quem e como aplicaria 
semelha,nte lei? 

Outra duvida que suscita esta pasigao e se e tarefa do cri
minologo estudar os problemas sociais e, de qualquer modo, 
quais seriam os criterios para seleciona-Ios. Como disse HuIs
man, 117 tambem 0 sistema penal e um problema social. 0 im
partante e encontrar uma alternativa para esse sistema penal. 
A National Deviancy Conference (NDC) nasce como real(ao a: 
1) 0 pragmatismo da criminologia eUl'Opeia, 2) a criminologia 
como ciencia interdiscipQinar distanciada da sociologia, 3) a posi
Ciao rerormista e correcional, 4) 0 positivismo. Todos estes eram 

114 SCHWENDINGER, Herman e Julia: Defenders oj order or Guardians 
01 Human Rights?, eIfi Issues in Criminology 5, (2) 12-157. Berkeley. 

115 Ob. cit., p. 143. 
116 Obi cit., p. 148. 
117 Citado por PENNA PIRES, ab. cit., p. 41. 
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144 LOLA ANIYAR DE CASTRO 

elementos da criminologia tradicional que se ensina no Institu
to de Criminologia de Cambridge, contra a qual se pretende 
insurgir como contra a social-democracia europeia. 118 

o Grupo Europeu para 0 Estudo do Desvio e do Controle 
Social reuniu-se pela primeira vez em Florenga (Imprunetta) 
em setembro de 1973. A sua conceituagao tenta aproximar-se de 
urn. marxismo preferivelmente autentico, e nao ortodoxo. No 
entanto, na epoca ainda nao haviam elaborado um modelo ra
cional. 0 Grupo reuniu-se tamb€m em Amsterdam em 1975 e 
ja conta com mais de 400 membros.· 

Como dissemos, em 1975, aparece a revista La Questione 
Criminale. Em torno dela se aglutina urn grupo, conhecido como 
o "grupo de Bolonha", especialmente formado por juristas resi
dentes em Bologna e S'larbrucken (Alessandro Barratta, Franco 
Bricola, Dario Melossi,-"Guido Neppi Modona, Tulio Seppilli, 
Pietro Ingrao, Mario Sbricoli e Tamar Pitch, entre outros), 
cujos objetivos se definem da seguinte maneira: 

1 - Urn carater te6rico, que e "aprofundar e tentar indi
vidualizar uma criminologia de tipo marxista, quer dizer, de 
colocar 0 fen6meno da criminalidade no interior de uma teoria 
marxista do Estado e das Instituigoes", a qual teria como pon
tos de referencia Bobbio e Cerroni. 

2 - Urn objetivo pratico orientado para expressar "as 
linhas de desenvolvimento de uma pbUtlca criminal do movi
mento operario", quer dizer, "uma politica criminal alternativa". 

Esta politica criminal do movimento operario deveria ter 
como finalidade a individualizagao da "questao criminal" na 
?ua t(ltalidade, evitando cair na politica criminal burguesa que 
tradicionalmente enfocou a questao criminal - de problematica 
delitiva -, como urn assunto de ordem publica. 

o grupo fala especificamente de "politica criminal" para 
uma oposigao ao conceito tradicional de politica penal, a qual 
passa exclusivamente pelos canais das sangoes de Direito Penal; 

118 TAYLOR e outros, em MENTZ, R.: Interview with I. TaiJjlor, P. 
Walton and J. Young: Issues in Criminology, 9 (1), p. 33-53, 1974. 

!) 

f~ ~ 

-: 

L-

i 
ell 

CRIMINOLOGIA DA REAQAO SOCIAL ~45 

(!nquantoque uma "politica criminal" deveria melhor estrutu- . 
~ar-se atraves de profundas reformas estruturais. Quer dizer, 
que a "politica criminal alternativa" seria, em primeira instan
cia, uma politica de tipo social e somente em ultima, uma poli
tic!!, penal baseada exclusivamente neste tipo de sangoes. 

Definitivamente, estes movimentos vao em busca de um 
modelo que compreenda tanto a Sociologia do Direito como a 
epistelI)Ologia, a sociologia da pratica crirninol6gica _ como 
fazem Wasserman e Schauffler na Alemanha (revisao critica 
do papel do crimin61ogo, do ensino e da aplicagao pratica da 
criminologia, a critica do papel e do funcionamento das insti
tuigoes de controle social, do tratamento dado a prisionei
ros, etc.). 

Schellhoss sublinha a necessidade de estudar a estrutura 
do interesse e a dominagao e propoe uma criminologia politica. 

Isto fez com que alguns crimin61ogos (Henslin, por exem
plo) dissessem que a tarefa da criminologia radical e suicida em 
mais de um sentido. Uma criminologia anti-status, veria limita
dos os seus recursos para a pesquisa e 0 ensino. Com efeito, 0 

exemplo de Berkeley e alertador. Por outro lado, Quinney afirma 
que em uma sociedade verdadeiramente livre a criminologia nao 
existiria. 

E evidente que urn dos pontos nevraIgicos colocados pelos 
movimentos radicais e a redefinigao do oficio de crimin610go. Co
mo disse Herpin, 110 "nao se trata do fim da criminologia. E 0 

pro/issional da criminologia quem parece ter sido condenado. 
Com efeito, 0 que fez a criminologia em si foi inventar uma nova 
forma de inserir-se na realidade social". 

A Nova Criminologia 

Os movimentos radicais, segundo Penna Pires, apesar de se 
pOder identificar fatos e fatores que permitem situa-Ios em urn 
periodo hist6rico bern determinado, nao vivem em sua' epoca, 

119 HERPIN, N.: Les sociologues americains et -le- -sieele, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1973, p. 156. 
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nem estao noseu contexto. Por isso explicar-se-ia 0 fato de nao 
terem podido superar 0 estado de antitese, nem elaborar uma 
teoria alternativaeompleta e aeabada. 

Nos pensamos que sim, estao em sua epoea, pelomenos na 
medida em que urn embriao pode estar dentro de urn meio 
adeql1ado . 

Aeonteee com eles 0 que se da com todos os eomec:;os. Nao 
ha ainda suficiente volume de inv~stigac:;5es - sao muito reeen
tes - que permit am apJiear a miOtodologia que se indica para 
apreender e interpretar 0 problema deJitivo, nao somente na 
forma de elaborac:;ao teoriea de longo aleanee, mas .em sua apli
cac:;ao imediata a eontextos e situac:;6es nacionais e regionais 
coneretas. E urn trabalho a ser feito, mas 0 caminho esta aberto. 

A ehamada NovafOriminologia tern side 0 melhor esforc:;o 
para a elaborac:;ao de urn modelo Morieo raeiona!.· Por isso lhe 
dedieamos urn capitulo it parte. 

'!., 

;1 

Capitulo XIII 

A CRIMINOLOGIA DA REAgAD SOCIAL V: TEORIA DO 
CONHECIMENTO E CRIMINOLOGIA. UMA CRIMINOLOGIA 
MARXISTA? Q1JE PRINCfPIOS DIRETIVOS DOMARXISMO 
PODEM SER uTEIS PARA CONSTRUIR UMA CRIMINOLOGIA 

MARXISTA? A "NOVA CRIMINOLOGIA". 
MODELO TE6RICO QUE PROP6E 

'l'eoria do conhecimento e Criminologia 

A partir destes movimentos radicais, pela primeira vez fica 
colocado 0 recurso a urn metodo, em Criminologia. Vale dizer, 
se da a voz de alarme sobre urn problerna cientifico fundarnen~ 
tal, que havia sido sempre escamoteado em nossa disciplina, 0 

da teoria do conhecimento. 
Uma vez superadas as limitac:;6es de uma epistemologia fun

damentada nos postulados da metafisica idealista, podemos 
aceitar as tres caracteristicas basicas do conhecimento: 1 -
este e pratico (comec:;a ao nivel da experiencia, antes de assurnir 
o nivel teorico); 2 - e social (nao produto de uma individuali
dade genial, mas resultado da interac:;ao entre os seres); 3 -
e historico (apenas uma etapa no desenvolvimento do pensa
mento e da eiencia, que devemos considerar em permanente 
progresso) . 

E 0 processo do pensamento, sua forma particular de fun
cionar, 0 que dara a compreensao de urn fenomeno. E a forma 
de colocar-se frente a ele, 0 tamanho e 0 colorido da lente 
utilizada, 0 que definira os limites, a medida e 0 lugar do objeto. 
porem, "como pensamos sobre 0 mundo, e 0 que pensamos sobre 
ele sao processos dinamicos. Em outras palavras, .. , cada epoca 
poderia ser caracterizada de acordo com sua epistemologia e 

83-043 - 11 

I. 



I .. ·· I I 
III 

II1I 

I
, , 

: i 

! I i 
::1 II 

Ii i 
:~i Ii 

''''II ! j 
, , 
," I :1 

'II 

11' ., 

, 
II; : 

i I 
,II 
: ~ 
i i . ' 
i i 
! ! 

1 ' 

II 
I-
ii 

I'! 
'! 

,j 

148 LOLA ANIYAR DE CASTRO 

ontologia preponderantes".120 Fazel', pois, criminologia, cega
mente, repetindo os ritos de outras epocas, e, como se faz cor
rentemente, reconstruindo modelos com retalhos de momentos 
hist6ricos pass ados ou de realidades alheias, e uma atividade 
carente de sentido para a cH~ncia, nao obstante sua utilidade 
imediata de suporte e ornamenta~ao do "status" politico e 
cientifico concomitante. 

A metafisica idealista informou grande parte da sociologia. 
Se falou constantemente da alma coletiva, do ser social, da 
conscH~ncia social, como se tratassemos de urn ente real, apesar 
de nao ser mais do que uma abstragao que, pOl' sua vez, pretendia 
explicar uma sociedade con creta. E assim como a concepgao Dur
kheimiana da consciencia social, utilizada para sustentar pre
sumidos valol'es de 'consenso detras da norma penal, que se nos 
revel a uma falacia, somente uti! para justificar uma ordem e 
uma lei que interessam as classes no po del'. 

Urn dos requisitos metodologicos para empreendel' Ulna 
analise que correspond a a verdade do momentopresente e 0 

l'ecurso a categol'ia da totalidade; quer dizer, 0 repudio a toda 
atividade cientlfica parcelada, que pretenda estudar fora do 
contexto geral da sociedade, ao individuo, pOl' exemplo, ou a 
uma parte do individuo; ou a lei, ou a policia ou outro qualquer 
dos mecanismos institucionalizados de controle social. A inter
disciplina e 0 trabalho de equipe, do qual nao deveriam estar 
ausentes 0 cientista politico, 0 economista e 0 historiador, sao 
o unico procedimento valido para unificar 0 conhecimento e a 
ciencia. "POI' isto, nossa epoca experimenta profundamente a 
necessidade de uma atividade unificadora de um metodo ,de 
superagao de conhecimentos diversos. Significa, para n6s, reunir, 
lucidamente, a pratica e a teoria, 0 objeto e 0 sujeito, a realidade 
e 0 valor do hom em, 0 contelido e a forma do pensamento, a 
ciencia e a filosofia, todos os elementos da cultura." 121 

120 QUINNEY, Richard: Una filosajia critica del orden legal, em. 
Capitulo Crimino16gico n.o 3, orgao do Centro de Investigaciones Crimi
nol6g1cas de la Universidad del Zulia, Maracaibo, 1975. 

121 LEFEBVRE, Henri: L6gica Formal, Logica Dialetica, Mexico, Si
glo XXI, 2.a ed., 1972, p. 55. 
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Quando 0 positivismo repudia a metafisica como atitude 
critica, "nega a possibilidade do conhecimento geral e totali
zante, e se ap6ia no conhecimento parcial e isolado dos ou da 

,linguagem que proporcionam as ciencias especiais. Isto significa 
negar 0 posicionamento ontologico".'22 

POI' isso se reconhece que Comte teve razao ao colocar a 
necessidade de uma metodologia geral e 0 encadeamento das 
ciencias. Podemos dizer, que a maior contribuigao do positivismo 
a teoria do conhecimento foi, praticamente, esse chamado a 
unidade do metodo, nao obstante ter recorrido ao metodo das 
ciencias naturais para explicar a sociedade. 

Somente Marx e Durkheim, na hist6ria da sociologia, assu
miram a problematica da sociedade total. 

Um modelo te6rico de investiga<;ao em criminologia nao 
deve deixar de levar em conta, que a teoria do conhecimento 
inclui, antes de mais nada, hist6ria do conhecimento e a pratica 
social, quer dizer, 0 enfoque critico e hist6rico das ideias e dos 
valore.s sustentados pelos cientlficos, seu estabelecimento em 
sua epoca concreta. 

A acomodagao, 0 ritualismo tecnicista, 0 nao ter acudido 
ao chamado de Wright Mills para fazer investigagao com ima
ginagao, converteram 0 cientista em cientificismo e imobiliza
ram 0 avan<;o do primeiro em sua busca da verdade do momen
to. "Ha uma tensao entre 0 insistente recurso as tecnicas de 
investiga~ao e 0 chamado para insistir nas disciplinas especia
lizadas, que sao proprios do positivismo, pOI' urn lado; e a neces
sidade de uma teoria de um alto nlvel teorico, como pode ser 0 

marxismo, pOl' Dutro." '123 

Uma CTiminologia maTxis-ta? 

Poderia surpreender-nos que a esta altura da ciencia em 
geral, nunca se tenha tentado aplicar 0 metodo do materialismo 
hist6rico a criminologia. 

122 NUNEZ TENORio, J. F.: Intro-ducci6n a la filosajfa marxist a, Ed. 
C. M. Caracas, 1968, p. 225. 

123 Cf. GOULDNER em sua Introdugao a New CTi111.inology de WAL

TON, TAYLOR, YOUNG, London, Harper Torchbooks, 1974. 
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Apenas urn escritor no pass ado, 0 holandes Willem Bonger, 
em 1905, publica um livro (CI'iminaUdade e Condi90es Econil
micas), cuj a finalidade e expor "uma teo ria socialista do delito", 
completamente convencido, diz, de que suas ideias nao seriam 
compartilhadas pela maioria dos leitores da ediC;ao america
na. 124 Sua preocupac;ao pOI' relacionar a criminalidade com os 
fundamentos da ordem social, em um momento em que s6 
reinava a preocupaC;;ao pOI' um estudo da conduta do homem 
delinqliente, faz com que seu livro se converta em um livro 
pouco lido, apesar de muito comentado; vale dizer, como anota 
Turk, e um "clii.ssico antes do seu tempo". 125 E necessiirio dizer 
que Bonger se torna muito tlmido em seu desejo de fazer uma 
analise marxista, mais ou menos integral, do problema delitivo. 
Com efeito, a essenciarde seu enfoque e unicamente 0 jogo de 
valores que e proprio da: sociedade capitalista, e assim, se limita 
a expor como e.sses V"alores egoistas gerados por ela, se opoem 
aos valores altruistas requeridos para a convivencia social, os 
quais so serao providos pOl' uma sociedade socialista. 

Ar(;j:l'Iivado Bonger, urn longoperiodo de silencio se abrean
tes que se ensaie, novamente, um enfoque marxista do delito. Na 
l'ealidade a criminologia Critica ou Radical, nao conseguiu senao 
posicionamentos pm'ciais, nao estruturados; todos corretos, mas 
sem a organiza<;ao necessaria para que possamos nos referir 
a eles como se tl'atasse de uma obra acabada. Em todo caso, e 
isto motivou os mais severos ataques, se limitaram simplesmente 
a denu.ncia de uma situaC;ao, sem prop or alternativas de traba
Iho concretas para 0 criminologo de ofieio. 

Quando falamos de uma criminologia marxista, 0 fazemos 
na consciencia de que Marx nao se dedicou de forma express a 
a fazer Criminologia. E mais, como disse Gouldner: "0 marxis
mo viu os desviados e criminosos como perifericos a sua propria 
referencia central com 0 poder e a luta pelo poder." 126 

124 BONGER, W.: Criminality and Economics Conditions, Blooming
ton-London, Indiana University Press, 1969. 

120 Vel' BONGERJ ab. cit., Introduc;ao de Austin Turk. 
12G GOULDNER: em TAYLOR. WALTON e YOUNG: The New Criminology 

(lnt1'oducpi6n) London, Torchbooks, 1973. 
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Eainda poderiamos sugerir que parte da escassa crimino
Jogia que fez Marx era antimarxista. Com efeito, sua paixao pela 
organizaC;ao da classe operaria, ,', que tinha sido cham ada para 
cumprir a profetica revoluc;ao, 0 faz incluir 0 delinqliente dentro 
do 'lumpenpmletariado': sendo um deslocado da classe, pois nao 
vende sua forga de trabalho pOI' um salario, e, ao contriirio, sendo 
um parasita social que explora tambem 0 trabalhador, e alguem 
que se volta contra seus companheiros de classe, que esta excluf
do do processo revolucionario, e que e, portanto, suscetivel de 
aJiar-se com a burguesia, pois nao tem esperanc;as de recupera
gao, nao tem missao hist6rica para cumprir. Marx, porem, e 
antimarxista, quando, apesar de afirmar que "0 delito e a luta 
do individuo isolado contra as condic;oes prevalentes", 127 desco
nhece ao delinqliente sua possibilidade de participar no proces-so 
destinado a fazer tabula rasa com 0 sistema que mantem essas 
'condic;oes prevalentes'. 

POI' outro lado, Marx foi 0 primeiro a assinalar, ja em 1859!, 
que era a lei quem causava 0 deli to, ao mostrar certas violac;;oes 
de suas regras como se fossem deliio, e nao como· simples,trans
gress6es. Assim, disse Marx, "a lei em si nao so castiga 0 delito, 
mas tambem 0 improvisa",128 Este argumento poderia ser con
trario a irrecuperabilidade do 'lumpenproletariado' delinqliente. 
Se seu ato nao e ontologicamente anti-social, mas urn afron
tamento a definic;;6es legais utilitarias para a filosofia da classe 
dominante, e, ao contrario, implica em luta, sua condiC;ao de 
"desclassado" " nao impediria uma participaC;ao no processo de 

* Nota da (lutora: Com a transfol'magao dos sindicatos elU urn dos 
principais amol'tizadol'es da luta de classes, 0 papel das organizat;;5es 
trabalhistas ja nao era tao decisivD, portanto naa e descartavel ne
nhuma possivel op~ao revolucionaria dos marginalizados, como tamb€m 
uma participagao ativa da classe media . 

127 MARX, Karl: La ldeologia Alemana. Montevideo, Edit. Ediciones 
Pueblos Unidos, B.A., 2.a ed., 1968. 

128 MARX, Karl, em The New YOl'k Daily Tribune, 1859-, citado par 
WALTON, TAYLOR e YOUNG, The New CriminoZOgy~ London, N. Y. Evans
t.on, San Francisco, Harper Torchbooks, 1974, p. 216. 

* "Desclassado": fora da sua, nao se comportando como as que 
pertencem a sua classe social. (N.T.) 
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busca do socialismo. Assim, entendel'am certos gl'UpOS politicos, 
heterodoxos ate 0 antimarxismo, que colocaram sua realeza nos 
carceres com a finalidade de fazer l'ecupel'avel para 0 processo 
revolucionario, essa parte, "a mais sensivel da sociedade", que 
se rebelou contra suas normas, adotando 0 nem sempre mais 
fapil caminho da delinqtiencia. 120 

Marx deu, porem, as linhas para elaborar uma criminologia 
marxista, nao apenas nos paragrafos anteriores, e em outros 
especialmente destinados a elaborar 0 problema delitivo (em 
especial em A I deologia Alemil, 1845), mas no to do de sua teo
ria geral. 

Posto que 0 marxismo e tambem um metodo cientifico de 
aplicagao universal, posta que e uma epistemologia, toda sua 
obra magistral se conferte em um guia para a agao, e basta 
aplica-Ia para fazer uma criminologia marxista. 

Que principios diretivos do marxismo podem ser uteis para 
construir uma criminologia marxista: 

1. Delito e modo de produ<;ao capitalista: 
o delito e um fenomeno dependente do modo de produ<,ao 

capitalista. E 0 que se deve interpretar 130 do longo escrito iro
nico, ja citado, sobre a utilidade do crime: (0 crime produziria, 
segundo Marx, ligoes de Direito Penal, professores e livros, todo 
o sistema do controle social - juizes, policias, jurados - me
todos de tortura; teria feito evoluir procecimentos tecnicos 
dati1osc6picos, quimicos e fisicos, para detectar as falsificagoes; 
favoreceria, assim, a fabricantes e artesaos, romperia a mono
tania da vida burguesa, enfim, daria desta maneira, "um esti
mulo as forgas produtivas"). Isto quer dizer que 0 crime e 
funcional ao sistema de produgao capitalista, mas nao como 

12!:l Cf.: INVERNIZZI, Irene: Il Carcere come ScuoZa di Rivoluzione. 
Torino, Einaudi, 1973. LAZAGNA, Giambattista: Carcere, Repressione e 
Lotta di Classe. Milano, Feltrinelli, 1974. RICCI e SALIERNO: Il carcere in 
!talia. Torino, Einaudi, 1971. WERKENTIN, HOFF'ERBERT e BAURMAN, Crimi
nolOgy as Police Science or: How old is the New Crimi1wlogy?, em Crime 
and Social Justice, Berkeley, 1974. 

180 Of. WALTON, TAYLOR e YOUNG, ab. cit., p. 212. 
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pretende Merton, funcional a qualquer sistema social. POl' sua 
vez, isto significaria que a aboligao de um sistema crimin6geno 
de dominagao e controle, a abolic;ao das injustigas da produgao 
baseada na mais-valia, praduziriam a aboligao do crime. Este 
e um ponto controvertido, teriamos que fazer uma analise his
t6rica da realidade dos sistemas socialistas existentes, sua fide
lidade ao marxismo originario, seus vicios e aberragoes, para 
verificar se e possivel realizar-se, na perspectiva de um mar
xismo humanista autentico, a profecia de Marx. 

2. A superestrutura: 

A lei penal e uma estrutura dependente do sistema de pro
dugao (infra-estrutura economica). Significa a legitimac;ao, pela 
forga, da violencia economica exercida pOl' quem detem 0 poder. 

Com efeito, uma analise dos c6digos penais permite identi
ficar, claramente, a ideologia que serve de base, tanto na orde
nagao dos capitulos, como na selegao dos ilicitos penais e na 
desproporgao e tipos de sang6es em relagao aos ilicitos que violam 
interesses protegidos de maneira diferenciada. 

-' 
3. A ideolagia: 
o Direito, pois, e ideologia e nao ciencia. E os que tra

balham 0 Direito como objeto central ou ponto de referencia, 
assumindo sua verdade como um dogma, sao instrumentos desta 
ideologia e nao cientistas. A perspectiva burguesa parte, ao 
eontrario, como dissemos, do principio do consenso social rous
seauniano, como elemento basilar da ordem social. 

4. 0 metodo hist6rico: 

o investigador crimin610go deve estudar um sistema SbClO

-economico concreto, e nao um sistema qualquer em geral. A 
criminologia aplicada ao capitalismo diferira tangentemente da 
criminologia aplicada a um sistema de produgao diferente. De
vera igualmente estudar certos desenvolvimentos desiguais da 
superestrutura, e, em um lugar determinado, analisar separa
damente as regi6es onde haja sistemas de produgao combinados 
ou em graus diferentes de evoluC;ao. Na Venezuela, pOl' exemp:o, 0 
meia rural, 0 industrial e a classe media pl'ofissional, devem ser 
estudados separadamente, mas, dentro de um contexto global. 
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154 LOLA ANIYAR DE CASTRO 

5. A alienagao: 

Marx negou 0 livre-arbitrio do homem submetido as pres
soes do sistema capitalista, que foi 0 unico que estudou com 
profundidade. lsto ocasionou os fortes ataques, ja conhecidos, 
que se centraram sobre 0 suposto determinismo econilmico de 
Marx. 

0. economicismo de Marx, como bern assinala Ludovico Sil
va, 131 se deve ao fato de ter estudado urn sistema muito con
creto, 0 capitalista, cuja marca central predominante e 0 lucro, 
o dinheiro, 0 comercio; sua teoria se constr6i, pois, em urn con
texto particular. Entretanto, 0 humanismo de Marx se depreende, 
entre outras coisas, de sua concepgao de· aliena~ao. 

Com efeito, se "0 homem e um ser hist6rico-natural, uma 
so unidade que pode Ser contemplada de duas perspectivas: a 
perspectiva do homem -como ser natural, e a perspectiva do 
homem como ser social ou 0 que e 0 mesmo: que 0 homem em 
sua relagao com a natureza e 0 homem em sua relagao com a 
sociedade, sao aspectos de uma totalidade"; 132 e se a venda de 

... ,.,8ua, ,forgade,trabalho, em troca de urn salario ,produz uma 
ruptura nessa ordem natural, porque 0 homem ve 0 produto 
de seu trabalho como algo alheio, convertido em mercadoria, 
em algo para enriquecer e nao em algo para satisfazer uma 
necessidade vital pr6pria ou de seus semelhantes, entao, produz
-se a alienagao. 

A racionalidade do interesse social fica substituida peJa 
irracionalidade do interesse empresarial no sistema capitalista. 
Assim, a aliena<:;ao frente a natureza des8.rticula sua unidade 
bi6tica e psicologica. E a alienagao frente aos outros homens 
destr6i sua potencialidade social, sua tendencia comunitaria. 
Nestas condig5es, toda a conduta que possa lesionar 0 seme
lhante em beneficio pr6prio, se estimula. 0 homem se coisifica, 
sua vitima tambem. Ambos sao mercadoria, forga de trabalho 
que se vende por necessidade, forga de trabalho substituivel _ 
facil e cruelmente -, por outra similar. Se 0 mais importante 

131 SILVA, Ludovico: Marx y la alienacion, Caracas, Monte Avi
la, 1974. 

182 MARX, Karl: Manuscritos de -1844. 
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em urn sistema nao e 0 hom em, e facil diminuir 0 valor da vida 
de urn homem. Se a vitima nao e urn ser humano, mas algo 
coisificado, visto apenas atraves do interesse imediato, as inibi
goes que precisamos criar, artificialmente, sao enormes, para 
que nao se produza, pOl' exemplo, uma viola~ao, uma agressao, 
urn homicidio. 

A condigao humana, reduzida a marca monetaria pela na
tureza do sistema capitalista, e uma condigao criminal em todas 
as suas dimensoes. Esse aspecto foi visto por Merton, que apesar 
de ser 0 mais notavel representante do funcionalismo crimino-
16gico, segundo as palavras de Gouldner, ao colocar-se em uma 
ontologia marxista da contradigao social, ao abrir-se para as 
contradig6es internas da cultura capitalista, foi mais incisivo 
que muitos lukacsianos, e mais marxista que 0 pr6prio Mills. 133 

Ambos, Merton e Mills, a seu modo, guardaram aberta uma 
avenida de acesso ao marxismo. 

6. 0 homem como produto das relagoes sociais: 

Nao'ha uma essencia delitiva nohomem. "AeSSEll1cia'hu
mana, diz Marx, nao e uma abstragao inerente a cada individuo. 
Em realidade, e 0 conjunto das relagoes sociais." 134 

7. A mais-valia: 

Criminal e tudo aquilo que afeta 0 sentimento de solidarie
dade e 0 espirito comunitario. De acordo com esta afirmagao, 
que se depreende da corrente sangiiinea mesmo de toda a obra 
de Marx, 0 delito mais grave e a pr6pria exploragao que e ine
rente ao enriquecimento por mais-valia. Lembra-nos uma ca
ricatura de Zapata, que, em poucas linhas, podia definir tOda 
uma teoria de criminologia marxista. Nela, urn gordo e enfeitado 
senhor se dirige a outro da mesma estirpe, nesses termos, mais 
ou menos: "Nao me preocupa que investiguem 0 enriquecimen-

133 Cf. a Introdut;,!ao ao The New Cri1ninology. London, Torch
books, 1973. 

134 MARX, Karl: Tesis sabre Fellerbach, NEW, vol. 1, N. Y., Interna
tional Publishers, 
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156 LOLA ANIYAR DE CASTRO 

to ilicito. Come<;arei a me preocupar quando vierem investigar 
o enriquecimento licito" ... 

8. Organiza<;ao socialista e valores altruistas e comuni
tarios: 

Nas sociedades liberal-individualistas, diz Novoa Monreal, 135 

existe urn "tipo de homem egoista e calculador, idealmente 
isolado e que se sup6e, em abstrato, igual aos demais e vivendo 
it margem de todo a vinculo social; e a imag'em do homem 
que corresponde it ficc;ao do homo oeconomicus. Compara todo 
homem ao comerciante e constr6,i para todos os homens urn 
Direito que e adequado tao-somente aos comerciantes. No con
ceito de pessoa se somam a igualdade juridica, a liberdade de 
ser proprietario, igual para todos, e a liberdade igual de con
trata"ao; mas, na realidade, a liberdade de ser proprietario se 
converte, nas maos do niais forte, em uma liberdade para dispor 
das coisas e dispor dos homens, pois quem detem as meios de 
produC;ao tern em suas maos a sorte dos trabalhadores. Estas 
!iberdades, combinadas entre si, conduzem ao capitalismo e, 
portanto, it desigualdade efetiva ou material". 

o 0 0 0000' o 0 0 0 0 0 
o 0 0 0 0 0 00 

o 000 0 
00000000 

00 0 0
0 

00 0 
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"0 quadro representa uma sociedade organizada de forma 
individualista. as, circulos correspondem aos ambitos privados 

135 NOVOA MONREAL, Eduardo: El Derec/w como obstaculo al ca1nbio 
social, Mexico, Siglo XXI ed., 1975. 
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desiguais dos individuos que convivem dentro dela, constituidos 
pOl' seus direitos subjetivos. Esses ambitos se tornam verdadei
ros redutos proibidos aos demais. Ali 0 individuo se fecha para 

,si mesmo. 0 Direito evita os choques e invas6es de urn ambito 
com 0 outro. Enquanto nao se produzem, as hom ens estao em 
paz entre si (Direito estatico). a Direito entra em aC;ao nos 
casos de conflitos. A sociedade assim concebida e uma soma au 
justaposigao de individuos." * 

B. C. 

"0 circulo ondulado representa uma sociedade organizada 
it brule da solidariedade social. Seu centro representa 0 bern 
coletivo. Cada individuo tern urn ambito proprio, mas esse ambi
to tern tres caracteristicas: a) proporciona a cada urn a conve
niente independencia, mas nao e fechado; b) os individuos nao 
recusam contato com os demais, mas, ao contrario, se unem lado 
a lado para empreender tarefas para 0 bern coletivo, em cum
primento do dever social; c) cada individuo se volta para 0 bern 
coletivo (centro do circulo) como meta de seus deveres para 
com a sociedade." * . 

* Retirado de NOVOA MONREAL, Eduardo, ab. cit. 
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A nova Cl'iminologia 

A nova Criminologia nao e, necessariamente, criminologia 
nova. Esta denomina<;ao faz referencia ao livro que, com esse 
nome, publicaram 0 ano passado tres soci610gos ingleses: Ian 
Taylor, Paul Walton e Jack Young. E, sem duvida, 0 esfor<;o mais 
completo e sistematizado de fazer uma criminologia de cunho 
marxista, mantendo com 0 marxismo a distancia necessaria 
para na~ torna-Io uma aplicagao esquematica, na pretensao de 
conservar uma posi<;ao critica. E preciso reconhecer 0 impacto 
desta obra em toda a arma<;ao conceitual de nossa disciplina. 
Neste momento, em todas as partes, os crimin61ogos do establish
ment estao atacando a Nova Criminologia. 

Os tres evangelistas deste enfoque comegaram pOl' fazer 
uma analise historical' e epistemologica de cad a uma das teo
rias e posturas que foram aumentando 0 acervo criminol6gico 
e ampliando ate 0 infinito a confusao geral nesse te1'1'eno. Cada 
pe<;a, neste lino, volta a ocupar lentamente 0 Jugal' exato que 
corresponde no quebra-cabega da teoretica criminologica. Posi
tivistas como Durkheim,Eysenk; funcionalistas como Pal'sons 
eMerton, te6ricos do conflito como Turk, Quinney, Dahrendorf; 
os etnometod6logos, como Garfinkel, e tenomen6logos, como 
Matza; Sutherland e a grupo da escola de Chicago, as intera
cionistas, todos, enfim, foram submetidos a vivissegao com 
bisturi critico. 

Wolfgang 136 encontra, nesse trabalho, "mais elegancia de 
Hnguagem e uma gramatica geral do discurso mais racional" do 
que na sociologia radical norte-americana. A visao inglesa seria, 
segundo ele, "mais logicamente adequada, mais proxima da 
razao, menos polemicamente politica". 137 E, efetivamente, mais 
serena, fazendo valer, assim, seus instrumentos cientificos. 

Modelo teorico que propoe a Nova CriminoJogia: 
Mesmo conhecendo as limitagoes de uma sociologia isolada 

do entendimento econ6mico das for<;as estruturais, Taylor, 
Walton e Young abriram a debate criminol6gico, apontando 

HI(I Citado POl' PLATT, Tony, ab. cit., p. 116. 

137 Ibidem. 
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c8rtos requisitos formais e substantivos de uma teoria comple
tamente social do desvio, uma teoria que pudesse explicar as 
formas assumidas pelo controle social e 0 comportamento des
viante nas sociedades desenvolvidas; quer dizer, em sociedades 
caracterizadas pela dominagao de urn modo capitalista de pro
dw;;ao, pOl' uma divisao do trabalho que envolve 0 crescimento 
de exercitos inteiros de 'especialistas', assistentes SOClalS, 

psiquiatras e outros, a quem se atribui um papel crucial nas 
tarefas de definigao e controle social, pela necessidade de segre
gar - em sanatOrios mentais, prisoes e instituigoes juvenis _ 
uma variedade crescente de seus membros, que se apresentam 
como necessitados de controle", 138 

o modelo formal proposto pelos autores resulta de critica 
imanente aos pensadores anteriores. Em todo caso, reconhecem 
a necessidade de sua aplicagao empirica em casas concretos. 

Pressupostos: 1. Uma teoria socialmente adequada deve 
ser livre das implicagoes biol6gicas que foram pr6prias de teorias 
anteriores. Vale dizer, deve ser completamente social (fully 
social). Os autores assinalam, alem disso,a faltade sentido da 
hist6ria que tern as antigas teorias. II. Requer-se, no seu enten
del', nao s6 uma teoria completamente social, mas uma socie
dade na qual os homens sejam capazes de afirmar-se de uma 
maneira 'completamente social' (tully social): "um estado de 
libel' dade em relagao as necessidades materiais, ao incentivo 
material; uma liberagao das constrigoes da produgao forgada; 
uma aboligao da divisao do trabalho imposto, em urn estado de 
liberdade, com um conjunto de situagoes sociais que nao fagam 
surgir a necessidade social, politica e economica induzida, de 
criminalizar 0 desvio". 

Requisitos formais: 
o modelo te6rico da Nova Criminologia compreende dois 

tipos de requisitos: formais e sUbstanciais. Os requisitos formais 
dessa teo ria se relacionam com sua finalidade. Assim, a teo ria 
deve ser apta paracobrir e sustentar as conex5es entre os se
guintes requisitos formais: 

13S TAYLOR~ WALTON, YOUNG, The New Cri1ninology, ob. cit., 



i'I·'!:. ~ .:! 
: i 

i'II,! 
r,ii 
:Ii l : 
l' I 

Iii I 

I', ! 

,ili
l

, 
i. i'.! 
! !i 
, ;11, 
i ,i'll 
~ ! ," ,:: I 

,'j' i I 

;:: !ii 
'I 1" 

:1 
,il'I!, 

I:I? 
I 

:i" 
! 

160 LOLA ANIYAR DE CASTRO 

1. As mais longinquas origens da conduta desviante: re
fere-se as origens estruturais, onde a conduta deve ser correta
mente detectada. "Estas considera90es estruturais devem abarcar 
o rec{)nhecimento de quest5es estruturais intermediarias que ja 
sao tradicionais na criminologia sociologica (pOl' exemplo, areas 
ecologicas, onipresenga subcultural, distribuigao de oportunida
des para alguns comportamentos, como 0 roubo). Estas, pOl'em, 
colocadas dentro do contexto geral das desigualdades do poder, 
do bem-estar e da autoridade, na sociedade industrial desenvol
vida. Mesmo assim, deveria considerar aquelas quest5es, tra
dicionalmente manejadas pelos psic6logos, relativas a's causas 
que excluem certos individuos da intera<;ao normal. 

Mas, como se fez nos ultimos trabalhos da chamada escola 
antipsiquiatrica, e priiciso colocar esses elementos psico16gicos 
(pOl' exemplo, a natureza esquizofrenica do nucleo familiar bur
gues) no contexto de uma sociedade, em que as familias .sao, 
apenas, uma parte de um todo estrutural, relacionado, mas 
contradit6rio.·Quer dizer, oindividuo deveser sempre entendido 
em sua conexao geral com as estruturas sociais e em sua sub
missao as pressoes de uma existencia sob condig5es sociais pre
valentes." 139 Estas origens longinquas, entao, devem ser enten
didas "em termos das contingencias politicas e economicas 
rapidamente mutaveis da sociedade industrial avangada". HO 0 
requisito formal seria, pois, uma economia politica do crime. 

2. As origens imediatas da conduta desviante: Os homens, 
. reconhecem os autores, nao vivem os constrangimentos sociais 

de forma semelhante. As.sim, a teoria deve explicar as diferentes 
maneiras em que as solicitagoes estruturais sao interpretadas, 
e a maneira diferencial em que se reage frente a elas. 0 requisito 
formal neste nivel seria, em conseqtiencia, 0 de uma psicologia 
social do delito; mas, diferentemente do que esta implicito nos 
trabalhos dos interacionistas, devera reconhecer que os homens 
podem, conscientemente, escolher 0 caminho desviante, como 

I3!l TAYLOR, WALTON e YOUNG, ab. cit. 
140 Ibidem. 
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uma solugao aos problemas que se apresentam em sua existen
cia, numa sociedade contraditoria. 

3. A conduta atual: nem todo 0 que decide assumir uma 
conduta desviante pode estar apto para leva-Ia a cabo. 0 requi
sito formal neste nivel e, pois, 0 de uma explicagao da maneira 
em que os atos concretos sao explicavei.s, em termos da racio
nalidade daescolha, ou dos constrangimentos na escolha, que 
podem precipitar a agao. 0 requisito formal e, assim, tomar em 
conta a dinamica social real que envolve 0 ato em concreto. 

4. As origens imediatas da reagao social: Assim como a 
conduta desviante em si mesma pode ser precipitada pelas rea
goes dos demais (pOl' exemplo, a necessidade de ser considerado 
macho pelo grupo imediato), a definigao subseqtiente desse 
comportamento dependera de muitas coisas, como a proximi
dade ou distancia de parentesco ou de amizade com 0 sujeito, 
as raz5es para denunciar, os estere6tipos manejados pel a policia, 
etc. 0 requisito,. neste ·nivel, e uma explicagao da audiencia 
social, em termos das escolhas que sao possiveis a esta audien
cia. QueI' dizer, uma psicologia da rea gao social. 

5. As origeus mais amplas da reagao social: A psicologia 
social da rea<;ao social se explica somente em termos da posi~ao 
e dos atributos pessoais daqueles que instigam a rea<;iio social 
contra 0 desviado. Assim, explicam, a ideologia reformista do 
trabalhador social se opoe a ideologia punitiva das institui~oes 
correcionais; a ideologia policial se confronta com a filosofia da 
pratica judicial; e, ainda, no publico, a situa<;ao varia segundo 
a classe social, 0 grupo etnico e a idade. 0 requisito formal neste 
ponto e, pois, um modelo efetivo dos imperativos politicos e eco
homicos que sustentam estas ideologias, e que sustentam as cru
zadas e iniciativas que emergem periodicamente para controlar 
o desvio e sua descriminaliza<;ao. Quer dizer, uma Economia 
PoIitica da Reagiio Social. 

6. 0 impacto da reac;ao social na· a<;ao posterior do desvia
do: Referidos a teoria interacionista, sem duvida, acusam seu 
conceito de desvio secundario como nao dialetico, ja que 0 
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homem se compromete com 0 desvio sempre em forma cons
ciente, consciente mesmo em relagao com 0 que espera the acon
te!;a quando e preso. (A teo ria interacionista seria, pois, em 
certa med:ida, determinista.) Afirma-se que as condig6es do 
primeiro ato devem influir ig'llalmente no ato posterior. Todos 
os atos, em conseqiiencia, devem ser explicados, ao menos par
cialmente, em termos da consciencia do mundp que tern 0 
sujeito ator. 

Requisito substancial ou central: 

7. A natureza do processo desviante como um todo: As 
realidades analfticas a que se referem os requisitos formais nao 
sao facilmente distinguiveis. "0 requisito central de uma teoria 
completamente social f que estes requisitos formais nao devem 
ser considerados come: requisitos essenciais que devem estar 
sempre presentes, conjuntamente, e de forma invariavel, na teo
ria. Trata-se, em efeito, de que esses requisitos aparegam todos 
na teoria, como sucede no mundo real, numa relagao reciproca, 
,complexa e dialetica. 141 ,_, 

Esta e, portanto, uma teoria marxista, pelos seguintes ele
mentos: 1. PrOCUl'a entender a sociedade como uma totalidade. 
2. ProcUl'a estabelecer uma economia politica do comportamento 
e da reagao social, e uma psicologia social politicamente infor
mada sobre essa dinamica social. 3. Coloca historicamente as 
teorias existentes. 4. Procura integral' 0 homem na sociedade. 
5. E uma teoria normativa, quer dizer, esta orientada normati
vamente para a eliminagao das desigualdades de riqueza e poder, 
das desigualdades na propriedade e nas oportunidades vitais. 
Se nao fosse assim, cairia no correcionismo e, em conseqiiencia, 
em considerar 0 desvio como patologia. Sua tarefa prinCipal, 
pois, e a de criar "uma sociedade na qual os fatos da diversi
dade humana, seja essa pessoal, organica ou social, nao estejam 
sujeitos ao poder de criminalizar; ou, como disse Marx, "0 im
portante nao e conhecer 0 mundo, mas transforma-Io". A epis
temologia marxista utilizada se depreende com clareza: e hist6-

14~ Ibidem. 

C!uMINOLOGIA DA Rl!:A9AO SOCIAL 163 

rica, e concreta, e social, 'e dialetica, e totalizante, requer' a 
interdisciplina e e eminentemente pratica . 

A Nova Criminologia e a investigagiio: 

A investigagao, conforme esse modelo, segundo os autores, 
girarla em torno das seguintes perguntas, tanto ao nivel global, 
como na consideragao particular do caso concreto: 

1. Quais sao os conflitos culturais, estruturais e s6cio
-psicol6gicos da sociedade em estudo? 

2. Qual e 0 fundamento da agao concreta do sujeito em 
estudd? 

3. A agao cumprida significa busca de uma solugad? E 
problematical? E expressiva? E individual ou coletiva? Que es
for~os conscientes foram feitos pelo ator num balango 6timo 
de racionalidade, antes de realizar a agad? 

4. Que forma toma a reagao sociar? E variavel em severi
dadee grati? E informal ou formal? E ampUl. ou e especifica? 

5. Quais sao os contextos estruturais da reagao social? 
Ha interesses criados? Como se mantem? E variavel ou cons-· 
tante? 

6. 0 cQn teudo da reagao social e in ternalizado ou resistido 
pelo desviado? ProduZ'-se a amplificagao, ou e detida pela reagao 
social? Esta reagao mUda a gama de opg6es do desviado ou sim
plesmente as limita? 

7. Quais variaveis, das anteriormente expostas, influem 
na persistencia ou mudanga de· conduta? 

A criminologia radical desenvolveu pesquisas parciais, 
atingindo alguns destes aspectos. Citamos 0 classico estudo de 
William Chambliss sobre a Lei da Vadiagem 142 na Inglaterra e 
nos Estados Unidos, uma investiga<;ao s6cio-hist6rica Bobre a 
origem desta lei e as raz6es economicas que a geraram. Em 

142 CHAMBLISS, W.: A Sociological Analysis of the Law Of Vagrancy, 
em: Social Problems, vol. 12, n.o 1, Summer 1964, p. 67-77. 

83-043 - 12 
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geral, as investigagoes socio-historicas das instituic;oes de con
trole social formalizado sao urn terreno promissor para essa 
escola. Na Venezuela, Rosa del Olmo, Tosca Hernandez, Mirla 
Linares·e quem subscreve, bern como os pesquisadores do Ins
tituto de Criminologia de Maracaibo, realizaram pesquisas desta 
natureza. 

Em urn trabalho posterior, os tres autores ale gam aneces
sidade de uma pesquisa criminologica orientada para a tomada 
de consciencia, dos homens implicados, de todos os elementos 
de sua realidade socio-economica e historica. Pesquisar para 
conscientizar, utilizar os resultados para retroalimentar as 
massas. A praxis nao pode desvincular-se de uma teo ria dessa 
natureza. Determina sua finalidade, sua essencia e seu sentido 
etico. Como dizem Werl{enlin, Hofferbert e Baurman, 143 0 objeto 
de uma teoria da criminalidade nao deveria consistir na redugao 
ria criminalidade, mas na transformagao das formas inconscien
tes de ac;ao, na agao consciente da classe do proletariado or
ganizado. 

Temos feito, seguidamente, a recomenda9ao de nao utilizar 
teorias provenientes de esquemas estrangeiros, cuidando para 
afiangar uma criminologia de natureza propriamente latino
-americana. Este chamado a racionalidade e a historicidade das 
pesquisas, no continente, e mais uma aplicagao' de urn rquisito 
opistemologico do materialismo historico. E pOl' essa razao, que 
esse modelo e senipre aplicavel, porque sempre se fara em ter
mos da propria realiclade. Ainda quando provem de escritores 
pertencentes a uma estrutura particular, de urn pais desenvol
vido e altamente industrializado, a teoria do conhecimento posta 
em jogo, tern a plasticidade e a universalidade necessarias para 
wa aplica<;ao em qualquer soc; 3dade capitalista; e pela mesma 
razao, em qualquer sociedadL' com modo de produgao socialista, 
ou diferente. 

De modo geral, a Nova Criminologia resulta ser, ao mesmo 
tempo, uma criminologia de passagem ao ato e uma criminolo
gia da reagao social. Mas, os matizes que the deram a salvam 

143 Cf. WERKENLIN, HOFFERBERT e BAURMAN, ob. cit. 
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da considera<;ao individualizada, atomizada da primeil'a, e me
canicista e limitada, da segunda. 

Tudo parece indicar que essa teoria permitira ao crimino
logo cumprir sua responsabilidade social e historica, e sobreviver 
eticamente, senao materialmente, as pressoes do positivismo 
ideol6gico e do reformismo liberal. 
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Capitulo XIV 

A CHAMADA ANTIPSIQUIATRIA * A DOENyA MENTAL 
COMO COMPORTAMENTO DESVIANTE. A PSIQUIATRIA 
TRADICIONAL. 0 MANIC6MIO E 0 CARCERE COMO 

FORMAS DE VIOL1l:NCIA INSTITUCIONAL· 

o termo antipsiquiatria se deve a Cooper - que 0 analisa 
em um dos eapitulos do seu livro a Gramatica da Vida - em
bora quase todos os autores que foram situados sob 0 rotulo de 
antipsiquiatras repudiam este termo que divide a psiquiatria 
em dUas fac~oes: uma de velha estirpe e outra mais moderna
e de difeJ;.entesmatizes -, que revisa os velhos postulados, 
anaJisa a psiquiatria e 0 seu papel de controle social, estuda 
criticamente as nosologias tradicionais, situa a doen~a mental 
em um determinado contexto historico-social e economico -
as vezes utiJizando os postulados da escola interacionista -, e 
estabelece uma perspectiva mais humana tanto do rapport me
dico-paciente, como do tratamento. 

A,antipsiquiatria estuda fundamentalmente as doengas que 
nao tem substrato biologico, que consistem em atitudes do indi
viduo julgadas sobre criterios Hicos e culturais e que sao vivi
das por ele com uma linguagem propria, a unica a qual "0 soli
tario, 0 rejeitado, 0 pobre e 0 ignorante podem recorrer, na 
esperanga de obter 0 que nao conseguiram por outros caminhos, 
.quer dizer, a sua porgao de amor humano".144 Isto e parte do 

• Nota da autora: Tambem as movimentos radicais em crimino
lagia foram denominad'Os de forma similar: Anticrimi,.nologia. Mas a 
termo nao teve muita aceitagao. 

144 BERLINGER, Giovanni: Psiquiatria y Fader; Buenos Aires, Granica 
Editor, 1972, 125 p., p. 21 SS, Ver, tambem, FANTI, S.: Le jou est normal, 
Paris, Flammarion, 19-71, p. 215. 

CRIMtNOLOGIA DA REA~AO SOCIAL 1&7 

conceito de que ha tambem uma historicidade da doenga men
tal, pelo qual 0 seu diagnostico depende, entre outras coisas, 
do ambiente s6cio-cultural onde esta inserido 0 individuo. 

Com efeito, demonstrou-se com certeza uma causa organica 
em algumas doengas mentais: a fenilceton'/fria (derivada de 
transtornos enzimaticos), que ataca a criangas. A Corea de Hun
tington, que e hereditaria e ataca quem tem mais de 40 anos. 
A encefalite; a sifilis; 0 Kwashiorkor (sindrome de carencia de 
proteinas durante a gravidez e a primeira infancia, que produz 
retardamento mental e alteragao no eletroencefalograma). Tam
bem as substancias toxicas as produzem. Mas .ha muitas de
sordens mentais euja causa biologica nao esta demonstrada 
nem determinada e de cuja definigao participam fatores mais 
proprios da audiencia social do que do individuo. 

Para demonstrar que 0 diagnostico das psicopatias depende 
de condig6es historico-sociais e culturais, eita-se Kirman, que 
observou que, "se somente um individuo afirmasse que ingeriu 
a carne e 0 sangue de Deus, seria considerado um doente men
tal; mas, como ist() epartedo ritual eatoJico, houve epoca de 
se considerar insano (com risco de morrer na fogueira) quem 
afirmasse 0 contrario". 14' Por outro lado, afirma-se que entre 
os negros esquizofrenicos norte-americanos predominam os de
lirios religiosos e as alucinagoes; entre os brancos, as ideias hi
pocondriacas; entre os asiatieos, as formas catatOnicas de imo
biJidade absoluta. Isto indica rela<;6es evidentes das desordens 
mentais com formas culturais. 

Nem todos os antipsiquiatras pensam da mesma maneira. 
Embora todos aparegam vinculados como pertencentes a uma 
mesma corrente, ha os que enfocam 0 problema, como Laing, 
mais do ponto de vista filosofico, 146 fixando-se nas diferentes 
maneiras de cada qual vivenciar 0 seu corpo, 0 seu rea~, e 0 real 
das experiencias dos outros. A intera<;ao mediante a qual cada 
um vive e interpreta ou acredita interpretar as vivencias, atitu
des e intenQoes dos outros em relagao a si proprio, se converte 

14.15 KIRMAN, B. H.: Sqience et psychiatry. Lawrence e Wishart. 
Londres, 1965, p. 24-25.. 

146 LAING, R. D. 
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em um jogo em espiral eompletamente fenomenol6gico e, em 
todo caso, relativo, de incomunicagao totaL "E na medida em 
que a nossa experiencia do mundo difere, vivemos em mundos 
diferen tes." 147 "0 Universo esta cheio de homens que fazem os 
mesmos gestos hos mesmos lugares, mas que levam em si e 
suscitama sua volta, universos que estao mais distantes entre 
si do que as constelagoes", disse Mounier.'48 

Alguns poemas de Laing, 149 como 0 que se segue, ilustram 
este mecanismo: 

"J oao sofre 
ao pensar 
que Joana pensa que ele a faz sofrer 
pOl'que (ele) sofre r 
ao pensar que ela pensa que ele a esta fazendo sofrer· 
ao faze-Ia sentir-se culpada 
de faze-Io sofrer 
pOl'que elapimsa 
que ele a fa"; sofrer 
pOl'que (ele) sofre 
aD pensar 
que ela pensa que ele a faz sofrer 
o fato de que ... 
"da capo sine fine." 

Sao os nus da comunicagao. 

Outros antipsiquiatras dao mais enfase aD psicologismo do 
que a pSicopatologia, como David Cooper. Szasz analisa a doen
ga mental como fenomeno que se origina em razoes e interagoes 
sociais. Este autor '.0 escreveu um livro sobre 0 tema, denomi-

IH, LAING) ob. cit., p. 4l. 

148 MOUNIER, E.: Le peTSonnalisme,' Paris, PUF, 1949, p. 22. 
140 LAING, R. D., em Psiquiatria Y Antipsiquiatria, Barcelona, Salvat 

Editores, Biblioteca Salvat de Grandes Temas, J975, J41 p., p. 54. 
)50 Cf. SZASZ,' Thomas: Il mito. della malattia mentale, Milan. 11 

Saggiatore, 1966. Ver, assim mesmo, SZASZ, T.: Law Liberty and Psy
chiab'y, N. Y., Collier Books, 3." ed., J972, 281 p. 

T 
$1 
~:! 
\,1 

~ i 

'\" 

CRIMINOLOGIA DA REAQAO SOcrAL 169 

nado 0 mito da doenqa mental, que fez muito sucesso, no qual 
. nega abertamente a ontologia da loucura. Parte da afinnagao 
de Ryle de que: "Um mito nao e naturalmente uma est6ria de 
fadas. E a apresentagao de fatos que pertencem a uma cate
goria, em termos que pertencem a outra."" Assim, segundo 
Szasz, pode-se dizer que se criou 0 mito da doenga mentaL "Nao 
existe a doenc:;a mental", disse, "existe na medida em que exis
tem outros conceitos te6ricos." "No sentido amplo estes concei
tos te6ricos se consideram fatos." Desta maneira, as bruxas dei
xaram de ser te6ricas para converter-se em comprovadas cau
sas de alguns eventos. 0 conceito de doenga mental funciona 
como um mito. As doengas do cerebro sao organicas, mas nao 
sao doen9as da mente. Estas sao causadas pelos problemas de 
viver. Uma doenga do cerebro (como uma dos ossos ou da pele) 
produz um defeito neurol6gico: pOl' exemplo, um defeito visual 
causadopor problemas cerebrais. Mas uma crenga pessoal (0 
Cristianismo, 0 Comunismo, a idiiia de que os 6rgaos estao po
dres ou de que 0 corpo esta morto) nao se po de explicar como 
urn defeito ou uma alteragao do sistema nervoso. 

Outro erro epistemol6gico da psiquiatria tradicional con
sistiria em interpretar as nossas proprias comunicagoes e as 
com 0 mundo circundante como sintomas de funcionamento 
neuro16gico. Assim, uma declara~ao de alguem ser Napoleao ou 
estar sendo perseguido pelos comunistas "sera considerada sin
tom a mental, somente na medida em que 0 observador cre que 
o paciente nao e Napoleao ou nao esta sendo perseguido pelos 
comunistas". "Afirmar que algo e urn sintoma mental implica 
haver um juizo." A noqiio de sintoma mental esta inexpZicavel
mente ligada ao contexto social e etico no qual se da. '" 

"Viver e urn arduo processo", disse Szasz. Deriva das ten
soes e stress inerentes as relac;oes interpessoais sociais com ple
xas. Embora geralmente a doenga mental tenha sido considerada 
causa de uma desannonia social ou interpessoal, e bern ao con
trario, quer dizer, e seu efeito. 

*' Nota da Clldo1'a: GILBERT RYLE citado POl' SZASZ em Law, Libe1"tll 
and PSychiat1'Y, ob. cit., p. 11. 

,., SZASZ, Law, Liberty a.nd PsychiatT'lJ, ob, cit., p. 13. 
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Jaha alguns anos, tentou-se vincular a doenga mental e a 
delinqiiencia a raz6es sociais, ao se afirmar que elas se encon
travam preferentemente em certas areas da cidade, - areas 
chamadas de desorganizagao sociaL -, nas quais, relativamente 
a outras zonas urbanas, abundavam situagoes de doenga psiqui
ca, fisica e social. Segundo 0 trabalho - ja classico - de Shaw 
e McKay, 152 esta zona, em Chicago, estava situada, em forma 
de circulo conci\ntrico, em volta do centro da cidade, sendo uma 
zona de imigrantes e gente pabre, onde 0 fenomeno da chamada ' 
patologia social era caracteristico. 

A doenga mentaL como 'comportamento desviante 

A doenga do corpo l'- desvio de uma norma: a norma da 
integridade funcional e ~strutural do corpo humano, A 'doenga 
mental e desvio de que norma? Pode-se dizer que ela desvia de 
conceitos ou normas psicossociais, eticas e legais, como coloca a 
antipsiquiatria. A hostiUdade cronica, 0 vingativismo e 0 div6r
Cio, POl' exemplo, dependem das seguintes normas eticas: 0 de

, sejo de anwr, a amabilidade e as reiag6es conjugaiS' estdveis. 

Quando os psiquiatras falam de que so um doente mental 
e capaz de cometer homicidio, estao se referindo a uma norma 
legal. Se falam de "excessiva repressao, ou manifestagao de 
impulsos inconscientes", referem-se a uma norma psicologica. 
Quem define a norma e portanto 0 desvio? 

Em primeiro lugar, 0 paciente (por exemplo, um artista 
pode crer que sofre de inibigao para 0 trabalho e procurar 0 

medico). Depois sucessivamente 0 definem os parentes, 0 me
dico, as autoridades legais' e a sociedade em gera!. Desta ma
neira, 0 psiquiatra nada mais e do que um agente do paciente, 
dos parentes, da escola, do servigo militar, do tribunal etc., agen
te que estara encarregado de mudar esta conduta. 

"As dificuldades nas relag6es humanas podem ser analisa
das, interpretadas e carregadas de conteudo, somente dentro de 

132 SHAw-Me KAY: Juvenile Delinquency [(,nd Urban Areas) Chic a
go-~ndres, The University of Chicago Press, 1972, 2.6 ed., 394 p. 
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contextos ,sOCialS e eticos,gspeCmcos." "Seria razoavel falar de 
uma terapia psiquiatrica que fosse diferente, po~ exemplo, para 
cat6licos e judeus, religiosos e ateus, democratas e comunistas, 
negros e brancos, etc." '.3 

o trabalho de Hollingstead e Redlich (1958) demonstra que 
as pessoas buscam ajuda psiquiatrica de acordo com 0 seu 
status social e crengas eticas. Efetivamente numa pesquisa rea
lizada par eles, constatou-se que ate 0 tratamento recebido de
pende da classe social do paciente: os pobres recebem eletro
choques, a classe media pilulas tranqiiilizantes e a classe alta, 
tratamento psicologico a 70 dolares a hora. Como dizia um car
taz colocado pelos estudantes de medicina em Parma no mani
comio municipal: "0 filho do rico esta fatigado; 0 filho do pobre 
esta louco." 

Diferentes sao tambem as conseqiiencias que 0 rotulo de 
doente mental acarreta. Segundo a classe social e as condig5es 
pessoais, um operario po de perder 0 seu trabalho e a sua vida de 
relagao e um anciao pobrepode ser rejeitado pela familia e 
enviado a umasilo, enquanto que umpLayboy bl'ilha por suas 
extravagancias, 154 

Scheff, por seu lado, prop5e mudar 0 termo anormaL por 
desviante e 0 de doenga mentaL por deslVio reSiduaL, ja que nos 
termos a1wrmaL e dOenga mentaL esm implicita toda uma teo
ria do comportamento. Para que este enfoque seja verdadeira
mente novo, a linguagem nao deve ser baseada em presung6es 
convencionais. Na linguagem comum, desviante, aplica-se a 
algo que e inerentemente indesejavel e tern forte conotagao de 
maldade, de moral negativa, Mas nesse tipa de discussao, esta 
palavra refere-se s6 a uma a valiagao feita pela sociedade, rela
tiva a padr6es de juizo e a reag6es especificas de cada sociedade, 
os quais variam conforme a variagao da sociedade. 

Atualmente nao ha um conhecimento rigoroso das causas, 
das curas, nem dos sintomas das desordens mentais. 0 que hoje 
se sabe, e clinico, iI).tuitivo e inverificavel por metodos cienti-

153 'SZASZ, ob. cit., p. 15. 
154_ BERLINGER, Giovanni, ob. cit., p. 21. 
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ficos. Em relar;aoao conceito de esquizofrenia, uma das mais 
freqiientes desordens mentais (3% da popula9aO), nos ultimos 
50 anos foram escritos 5.000 trabalhos sobre ela, contraditorios 
entre si. Nenhum progresso foi feito no seu conhecimento, ape
sar da grande incidencia, sua cronicidade (1/4 das camas de 
hospital, nos Estados Unidos) e da idade em que mais· se ma
nifesta (entre 15 e 44 anos), que e a mais produtiva. Por outro 
lado recompilaram-se quase 12.000 definir;5es diferentes de es
quizofrenia. Esta e a categoria mais confusa em psiquiatria. 

Outra deficiencia tem sido a ma formular;ao do problema: 
nunca se incorporou 0 processo social a dinamica da desordem 
menta.l. 155 Excepcionalmente na teoria psicanalitica, no entan
to, a origem das neuroses sao consideradas externas ao indi
viduo pOl' se referirel11,' ao complexo de Edipo. Fenichel, pOl' 
exemplo, disse que a situar;ao social da familia da crianr;a du
rante 0 tempo em que se instaura- e resolve este complexo, e 
determinante. 

Assim, a ausencia de um dos pais, ou simplesmente a fra
queza de uma das figuras paternas, influenciam a nao resolu
c;:ao do compJexo. Mas na teoria pSicanalitica a situagao ex
terna e apenas uma Iimitada fonte de conflitos para 0 
desenvolvimento das neuroses. Basicamente, esta teoria refere
-se a um sistema de conduta contido dentro do individuo. Par
tindo de alguns postulados relativamente gerais, desenvolve um 
grande numero de proposir;5es para tipos muito concretos de 
conduta, e mesmo tendo uma popularidade envolvente, e po
tencialmente refuta.vel, pois que numa pesquisa seria poderiam 
ser transformadas ou rejeitadas. 

o processo social foi tambem levado em conta pela teoria 
marxista, segundo a qual os problemas psicol6gicos que 0 sis
tema de produgao gera, se traduzem em alienagao, quando 0 

individuo desconhece 0 objeto que produz, pois ao converter-se 
em mercadoria, e estranho a ele. Todos os meios de desenvol
vimento da produc;ao 0 dominam e 0 exploram. Como disse 

155 Cf. SCHEFF, Thomas: Being Mentally Ill; a Sociological Theory, 
Chicago, N. Y., Aldine, Atherton, 5.a ed., 197.1, 209. p. 
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Marc, transformar 0 trabalhador em um fragmento de hom em, 
em um apendice da maquina, destr6i 0 encanto do trabalho e 
distancia 0 homem das suas potencialidades intelectuais trans
formando 0 seu tempo de vida em tempo de trabalho. E a a1ie
nac;:ao acabou se tornando uma das condic;5es psicol6gicas da 
discussao pSiquiatrica atual. 

Scheff tenta formular uma teoria que integre tanto 0 sis
tema social como 0 sistema individual de comportamentos. Se
gundo ele, Lemert, Erikson e Goffman (soci610gos) e Szasz, 
Laing e Esterson (psiquiatras) contribuiram para esta per,spec
tiva. Lemert destaca os mecanismos de controle social e a im
portancia da reagao social na criagao de novas violar;5es de nor
mas. Tambem Berne oferece um sistema social, em vez de 
individual, para 0 alcoolismo, situando-o num jogo interpessoal, 
do qual 0 individuo e s6 uma parte. POl' seu lado, a pSicologia 
do ccimportamento nao cre em causas inconscientes, mas em 
habitos aprendidos: como disse Eysenck, "nao ha neurose sob 
o sintoma, mas 0 pr6prio sintomaemsi mesmo. Eliminar 0 

sin tom a e eliminar a neurose". 
Ulmann e Krasmer asseveram que a pessoa cuja conduta 

e desajustada (por aprel1dizagem), apenas deixa de correspon
del' a expectativa que se tem do seu papel; e um comporta
mento considerado inadequado pelas pessoas que sao chave na 
vida de alguem, porque podem controlar as sanr;5es. 156 

Desta maneil'a, a doenga mental consideraria um papel so
cial e os sin tomas psi quia tricos, violagoes de normas sociais. 

Scheff pensa, no entanto,que nao devem ser rejeitadas de 
forma absoluta as formulac;5es psicologicas e pSiquiatricas, mas 
devem ser complementadas e iluminadas com 0 modelo socio
logico. Os p610s principais da sua teoria, sao 0 papel social e a 
reagao social. Esta ultima, no seu entender, e na maioria dos 
casos, a determinante mais significativa a ser incluida naquele 
pape!. 

Como sabemos, segundo Becker, 0 desvio deve ser conside
rado mais como uma quaJidade da resposta dos outros, do que 

l{jO Cf. SCHEFF, ob. cit. 
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como uma caracteristica do ato em si. _ Quer dizer, que "0 com
portamento desviante e um comportamento que as pessoas ro
tularam como tal". A cultura do grupo geralmente tem um 
vocabul>irio para categorizar varias violag6es de normas: crime, 
perversao, embriaguez, maus modos. Mas depois de esgotar estas 
categorias ha sempre um residuo das mais diversas classes de 
violag6es para as quais a cultura nao determina um r6tulo es
pecifico. As vezes, estas violag6es levam a rotular 0 sujeito de 
doente mental. Por isto Scheff chama a doenga mental de des
via residual. 

A importancia da reagao social se torna evidente com estes 
exemplos: as conversag6es com espiritos, rezar a Deus, ° estar 
tora de 6rbita, 0 sonambulismo, estar em traje de banho, sao 
comportamentos normais em certas contextos culturais e so-, 
ciais. Desta maneira, tambem os comportamentos _devem ser 
t'studados sociol6gica e antropologicamente, como qualquer 
outro comportamento social e serem retirados do terreno dos_ 
fatos fisicos onde a psiquiatria os -mantem relegados como se 
se tratasse de um sintoma fisiol6gico e mai&c (como a Jebre,_ por -
exemplo) . 

Algumas experiencias de laborat6rio deram os seguintes re
sultados: 

1) Certas substancias psicotr6picas podem causar replicas 
de sintomas psiquiatricos: a mescalina e 0 LSD-25 produzem 
alucinag6es visuais, falta de orientagao tempo-espacial e inter
ferencia no pensamento. 

2) A falta de sorio tambem os produz (em uma maratona, 
apos 168 horas de danga, um casal dizia pertencer a um clube 
secreta de insones, ou urn dosdois acusava 0 par de coquetear 
com um espectador, embora estivesse todo 0 tempo a seu lado, 
etc.) . 

3) A privagao de estimulo sensorial pode causar alucina
<;6es. Em uma experiencia com 29 pessoas encerradas em urn 
cubiculo a prova de ruido, na penumbra, com luvas de algodao, 
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para evitar contatos e sensa<;6es, depois de 2 ou 3 dias, 25 dos 
29, decrararam ter tido alucina<;6es cada vez mais complexas. 

4) As paisagens mon6tonas (voos longos, estradas retas 
interminaveis, etc.) tambem podem gerar sintomas desta na
tureza. 

Em todos estes casos de laboratorio, os sujeitos foram adver
tidos de que qualquer pessoa em seu lugar, teria tido esses sin
tamas, quer dizer, que os mesmos eram normais. Imaginemos 
que nao Ihes fosse dito isto, mas que pelo contrario, se os rotu
lasse de anormais e lhes fbsse dadb tratamento de doentes: mim
tais,; estas pessoas assumiriam 0 seu papel e seriam verdadei
ramente transformadas em pessoas anormais (nao se deve 
esquecer que as psicoses-madela nao sao diferentes das comuns). 
lsto acontece, porque, embora as pessoas geralmente represen
tem 0 seu papel, as vezes e ° papel que as representa. E 0 que 
se chama amplifica<;ao do desvio. Como disse Lemert: "quando 
uma pessoa comega a empregar ° seu comportamento desvian
te, ou um papel baseado neste, como medida de defesa; ataque-
ou ajuste aos problemas abertos e encobertos que sao criados 
pela reagao social consequente, 0 seu desvio se denomina secun
dario. 0 desvio secundario e produto da ampliagao do desvio 
primario" . 

No terreno da chamada antipsiquiatria considera-se a ro
tula<;ao e 0 estereotipo: assim, vemos que 0 estere6tipo do doen
te mental nos meios de comunicagao projeta ° doente mental, 
como alguem que age de forma diferente das outras pessoas 
(boca a,berta, olhar vago, etc.). 

A familia ocupa urn papel importante na criagao e manu
tengao das chamadas doengas mentais. Os psiquiatras hoje 
pensam que as familias, as vezes, estao mais loucas do que os 
pacientes e que os sintomas destes sao apenas reag6es normais 
a situag6es nao usuais e geralmente ha solicitag6es contradit6-
rias dos pais enviadas atraves de mensagens, orais ou impli
cltas que nao sao coerentes entre s1. E por isso que autores, como 
Cooper e. Laing, ep.fatizam especialmente a critica a instituigao 
familiar e a sua importancia frente ao momento terapeutico. 
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Como conseqtiencia de tUdo 0 que foi dito, a classificagao 
das sindromes psiquiatricas seria, pois, camo disse Basaglia, "a 
expressao da nossa impotencia, por urn lado e da nossa agressi
vidade, pelo outro, diante de uma doenga que nos escapa". 157 

A psiquiat1"ia tmdi:cional. 0 manic6mio e 0 cal'cel'e como forma 
de violencia institucional: 

Segundo BasagIia, a psiquiatra tradicional cria distancia 
entre ele e a daente, instaurande uma relagao objetal e impe
dindo-Ihe de sair de urn circulo ceisijicante. Ha uma relagao de 
poder entre a medico e 0 doente: de peder institucienal, tera
peutico e earismatice que impedem uma relagao autentica entre 
ambos. "0 daente foi isolada e posta entre parentesis pela psi
quiatria, para assim poder ocupar-se da definigao abstrata da 
realidade" mas ... "Sollfos abrigados a por entre parenteses a 
doenga como classificag'ao nosogrlifica, se queremos Vel' 0 rosto 
do doente e .0 seu real mal-estar", declarou Basaglia. Urn exem
pIa disso e que enquanto 0 paciente de urn hespital geral e tra
tado came qualquer autra pessoa da sociedade, ao daente men
tal hospitalizada trata-se como urn portador de urn status, nao. 
como pessoa: encontra-se desempenhando 0 status de doente 
mental e cama se fosse pouco, e privada de direitos, como 0 de 
cantratar. as antipsiquiatras mais polemicas afirmam que a 
atividade psiquiatrica e medica so. no name e que na sua maio
ria, as psiquiatras estao compremetidos no. mister de mudar a 
eonduta e os val ores de individuas, grupos e instituigoes e ate 
de nagoes. Portanto, pade-se considerar que a psiquiatria e uma 
farma de engenharia social. lOS 

Camo afirmou BasagIia,'50 .0 interna, alem de aparecer 
camo urn daente, e objeta de uma vielencia institucional desu
mana que atua em todos os niveis, ja que toda a agao de rebel
dia e aposigao se define dentro das limites da doen~a. Ha fiI-

, roes recentes que denunciam esta situagao. E tanto a doenga 

Hil BASAGLIA, Franco: PSiquiatria 0 ideologia de la loew"a?, Barce
lona, Ed. Anagrama, 1972, 122 p. 

]58 Ver SZASZ, ab. cit. 
]59 BASAGLIA, Franco: Psiquiatria 0 ideologia de la locura? ab. 

cit., p. 37. 
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mental como a delinqtiencia e 0 co.mportamento desviante em 
geral, se definem na base de uma idealogia da diversidade, onde 
odireito de ser diferente e negade e onde todos os meeanismos 
institueionais estao destinados a sua submissaa e transforma

gao. 
As fungoes da prisao e do manieomie apresentariam, pois, 

a nivel da violencia institueional que representarn, um parale
lismo real, reforgado pelas semelhangas que Goffman e Chap
man haviam identificado e que ja foram meneionados. As
sim, expliea Basaglia na entrevista dada a, proposito do 
livro Psiquiatria e Antipsiquiatria,'£O durante muitos seeulos 
"laucos, criminosos, prostitutas, alcoolatras, ladr5es e extrava
gantes de toda a tipo" eram reealhidos a urn mesmo lugar onde 
os diferentes aspectas da sua anormalidade representavam "essa 
parte do homem que devia ser eliminada, erradicada e oculta
da". E, embora a prisaa e 0 manicomio posteriormente se sepa
rem, conservaram identic a fungao de defesa" dl:!: norma e de 
afastarnento das doentes da sociedade normal. Nem 0 delin
qtiente nem 0 loueo, que assim sao segregados e apenados, ja
rnais tiveram, dentro das instituig5es, reconhecimento da sua 
dignidade de harnern. 

Don't leave the bmin to the experts: it's yOU1'S, se tern dito, 
como farma de rebelar-se cantra os rnecanismos condicionan
tes ... "abandonar 0 cerebro em maos de experts impJica numa 
renuncia a personalidade propria e uma acentuagao das carac
teristicas opressivas da saeiedade". 101 

Como solugao, BasagIia 1G' prop5e animar a cornunidade te
rapeutiea nos hospitais. Uma eomunidade terapeutica e "aque
la na qual se cum pre deIiberadamente 0 esforgo de utilizar, na 
maior extensao possivel, num plana terapeutieo amplo, a par
ticipagao de todos: pessoal e pacientes. Nela ha: 1) Liberdade 
de eomunieagao entre paeientes, medicos, enfermeiros e empre
gados (sem hierarquia). 2) Analise do que acontece na eomu
nidade em termas de dinamica pessoal e interpessaal. 3) Ten-

160 colecci6n salvat, oh. cit., p. 15. 
161 Cf. BERLINGER, ob. cit. 
162 BASAGLIA, Franco: psiquiatria 0 ideologia de Za locura? ob. cit. 
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dencia it de8truigao da autoridade hierarqUica,em contraste 
com 0 hospital tradicional no qual 0 paciente esta no mais 
baixo escalao e todo 0 hospital descarrega as suas tensoes con
tra ele. 4) Possibilidades d,e desfrutar de ocasioes de reconheci
mento social (bailes, saidas, teatros, projegoes, etc.). 5) Uma 
reuniao pessoal medico-paciente, freqiientemente diaria e outra 
mais restrita". 

segundo Basaglia, a comunidade terapeutica teve a virtu
de de desmascarar que ha uma necessidade de excluir e de ani
quilar quem nao esta dentro da norma e sobretudo "a quem nao 
tern for~a contratual e economica para 0IlOr-se a esta exclusao". 
Por isso, signiftcativamente, os internos dos manic6mios fran
ceses chamam seus medicos de flicpsiquiatras ou flicquiatras 
(flic, na giria, e policta). 

Funcionalidade da-loucura: 
o conceito de norma na sociedade industrial coincide com 

ode produgao, disse Basaglia. 0 que esteja "a margem dela e urn 
desajustado". "Nao ter uma fungao ativa ou passiva na produ
gao, ou rejeitar (flor Bsoolha pr6priaoil por rtecessidade), a 
fungao do consumidor, deve conver,ter-se - atraves da ideolo
gia cientifica mais apropriada - em algo que seja, por sua vez 
uma confirmagao da norma." E por isso que 0 desviante, ao ser 
€xcluido, vem a ratificar 0 conteudo da norma. ,.3 

A fungao social da loucura, pois, tern urn sentido seme
Ihante ao da fungao social da delinqiiencia. E significativo que 
ambos os movimentos, 0 da Nova Criminologia e da Nova Psi
quiatria estejam tambem caminhando por estradas paralelas e 
que uma perspectiva mais humanista englobe toda a proble
matica do desvio. 

Para isso contribuiram bastante as ciencias sociais e a volta 
as colocagiies epistemol6gicas, bern como a analise do poder e 
dos interesses na determinagao das definigoes. Como disse Nils 
Christie' em sua brilhante conferencia ao XXIII Curso Interna
cional de Criminologia (Maracaibo, julho, 1974), "poder e poder 
de definir". 

163 yer BASAGLIA, Franco e BASAGLIA ONGARO, Franco: La Maggio
ranza DevtanteJ Torino, Einaudi, 1971, 183 p:' 
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Capitulo XV 

o CONTROLE TOTAL: INVESTIGAQ6ES CR1TICAS SOBRE 
A PRISAO (GOFFMAN, BARATTA, MELOSSI, PAVARINI, 
RUSCHE, FOUCAULT), AS "INSTITUIQ6ES TOTAlS". EXE
CUQAO E FORQA DE TRABALHO. A CONTRA-REFORMA 
PENlTENCIARIA. A CIDADE COMO INSTlTUIQAO DE CON-

TROLE TOTAL. PARA QUE SERVE A PRISAO HOJE? 

Fala-se comumente de intengiies de reforma penitenciaria 
e se deixa subentendido que esta obedece a raziies humanitarias 
ou que se move a instancias cientificas devidamente formula
das. Nao se pode negar que estas, variaveis, as vezes, ,naoestejam ' 
presentes tambem nestes casos. No entanto, 0 que sempre ficou 
oculto por tras destas raziies e que a evoluc;ao da reforma peni
tenciaria esta bern articulada aos interesses do sistema de pro
duc;ao dominante. A necessidade de desmontar a ideologia cons
truida em torno do direito de punir e as suas modalidades, 
contribuiram juristas, soci610gos e crimin6logos, especialmente 
os do chamado grupo de La Questione Criminale e ainda fil6-
sofos, como Michel Foucault, 

As investigagoes crfticas que sobre 0 tema estao sendo fei
tas, partem de urn trabaIho, urn pouco antigo de Rusche e 
Kirkheimer,' e nao podem desvincular-se do trabaIh<; classico 
de GoHman sobre as instituic;iies de controle total. 

Uma visao de conjunto, destas investigagoes, que conclua 
numa perspectiva da criminologia nao mais como a ciencia cau
sal explicativa do delito e sua infrac;ao, mas como a ciencia que 

1 RUSCHE" G. e KIRKHEIMER, D.: Punishment and Social 8tructureJ 

Columbia University Press, N. Y., 1939. 
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se ocupa do controle total das relagoes sociais e da ma.nutengao 
de um determinado sistema, quer dizer, como mais um ,'amo da 
planificaqao social, pode ser feita, abordanrio-se os trabalhos de 
Goffman, Melossi, Pavarini, Rusche e Foucault. 

As "instituiqoes totais" 

Ra uns vinte anos, Goffman 2 definiu a cha.mada "insti
tuigao total" como "0 lugar de residencia e de trabalho de gru
pos de pessoas que ~ amputadas da sociedade pOl' um periodo 
consideravel de tempo - encontram-se compartilha.ndo, uma 
situagao comum, transcorrendo parte da sua vida em um lugar 
fechado e formalmente administrado". E mais adiante disse: 
tomaremos como exemplo explicativo as prisoes, na medida em 
que seu carater mais tipico se encontra tambem em institui
goes cujos membros nao-violaram nenhuma lei". 0 carater to
talizador destas instituigoes esta simbolizado na im possibilidade 
de intercambio social e de saida para 0 mundo externo. 

Divide-as em cinco categorias: 1. As que.buscam a tutela 
de incapazes nao perigosos (cegos, velhos, 6rfaos e indigentes). 
2. As que albergam incapazes que sao perigosos para a coletivi
dade, embora nao intencionalmente (sanat6rios de tuberculo
sos, hospitais psiquiatricos, leprosarios), 3. Instituigoes que di
zem proteger a comunidade de perigos intencionais contra ela 
(carceres, penitenciarias, campos de concentragao), 4. Institui
goes para desenvolver uma atividade, que encontram a sua jus
tificagao rio nivel instrumental' (quarteis, navios, cOlegios, plan
tag6es coloniais, grandes fabricas). 5. As que se definem couio 
"separadas -do mundo" (conventos, mosteiros, etc.) geralmente 
orientadas para a preparagao religiosa. 

Uma das caracteristicas da sociedade contemporanea e de 
que 0 homem ten de a dormir, divertir-se e trabalhar em lugares 

2 GOFFMAN, Erving: A&ylums, Essays on the Social Situation oj 
Mental Patients and Other Inmates, Anchor Books, Doubleday and 
Company. Inc. NY. 1961. Ho. edigao espanhola de Amorrortu, intitulada 
Internados. Nos seguimos aqui a tradu~ao italiana "Asylums'~, Torino. 
Einaudi, 1968. outros haviam ja utilizado a expressao instituig{io total: 
Rowland, em 1939. 

CRIMINOLOGIA DA REAQAO SOCIAL 181 

diferentes, em companhias diferentes, sob auto.ridades difereh
tes ou sem um esquema racional de carater total. 3 Nas insti" 
tuigoes totais as barreiras que' separam estas tres esferas de 
vida estao rompidas: todas as atividades sao dirigidas pOl' uma 
mesma autoridade, todas se desenvolvem em contato com um 
enorme grupo de pessoas, todas tratadas da mesma maneira e 
obrigadas a fazer as mesmas coisas; as atividades diarias estao. 
programadas rigorosamente dentro de um ritmo preestabelecido 
segundo regras fixadas de cima e executadas atraves de um 
corpo de l'epresentantes da autoridade; etodas elas Ol'ientadas 
a reaJizar 0 fim oficial da instituigao. "0 fa to crucial das ins
tituig6es totais e 0 de tel' de manipular muitas necessidades 
humanas por meio da organizagao burocratica de mass as de 
pessoas." 4 Outra caracteristica e que ha uma grande diferenga 
entre 0 grande grupo de pessoas controladas, chamadas justa
mente "internadas", e um pequeno staff que as controla. 

Os internados vivem geralmente nas instituig6es, com limi
tado contato com 0 mundo, enquanto que 0 staff pres~a urn 
servigo diario de 8 hOl·as." Ha tambem uma incompatibilidade 
entre as instituig6es totais e a estrutura de pagamento do tra
balho, tal como acontece na sociedade externa, assim como com 
outro. elemento fundamental da sociedade, a familia.' 

Esta e, pois, a prisao. Uma instituigao total. 

o cd,-cere e a disciplina 

o carcere nao e, como vimos, diferente das outras institui
~i5es desta natureza, cujo fim nuclear parece sel' a disciplina. 
Como anota Melossi, 7 no frontispicio do volume onde Bentham, 
em 1926, expJie 0 seu projeto de panopticum: "Panopticum, ou 

3 GOFFMAN, ob: cit., p. 35. 
.] Idem, p. 36. 
lj Idem,. p. 37. 
6 MELOSSI, Dario: U[stituzioni di ControUo sociale e Organizzazio

ne capitalistica del Lavoro: Alcune ipotesi di ricerca "en Carcere ed 
Emargionazione Sociale. La Questione Criminale, n.o 2-3, .1976: 

7 Citado por Melossi, ob. cit., p. 269. 
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a casa de inspegao: contem a ideia de um princlplO de cons
tru<;ao aplicavel a qualquer tipo de estabelecimento no qual 
pessoas de qualquer natureza devam ser mantidas sob contro
Ie; e em particular, a penitenciarias, prisoes, indu.strias, casas 
de trabalho; albergues para pobres, manicomios, lazaretos, hos
pitais, escolas". E diz ainda: "nao importa quae diferente, ou 
mesmo oposto seja 0 motivo; seja 0 de castigar os incorrigiveis, 
vigiar os loucos, corrigir os viciados, isolar os susl?eitos, fazer 
trabalharaos ociosos, socorrer os que nab tem ajuda, curar os 
enfermos, instruir os voluntarios em qualquer atividade ou con
duzir a nova geragao pelo cammho da educa<;ao: enfim, que 
venha a ser aplicada b. prisao perpetua como substitutiva da 
pena de morte, ou a l?risao de cust6dia antes do l?rocesso, a 
l?enitencia.ria, Ii casa de ;corre<;ao, a casa de trabalho, a manu
fatum, ao manicomio, ao :hospital, a escola':' 8 

o "panopticum" Ii, pois, a representa<;iio arquitetonica ria 
cliscipUna 

-'-T""_" 

o que impressiona na amplitude dos objetivos aos quais se 
aplica, e que ela determina as rela<;oes entre elementos margi
nalizados que sao aparentemente dispares. A vigilancia, ou me
lhor, a supervigilancia, representada na distribuigao radial das 
celas reunidas em um controle central, esta orientada para a 
organizagao do universo disciplinar dos marginalizados. Pobres, 
em casas para pobres, inabilitados para 0 processo produtivo 
(produr;ao, consum~) em hospitais, asilos, hospitais psiquiatri
cos e escoZas; presos nos carceres. A representar;ao gr8.fica da 
disciplina dentro das institui<;oes totais permiteassimilar todos 
os niveis de marginaliza<;ao e imaginar um panopticum social 
no qual 0 micleo de controle central fixado pelos interesses do 
processo de acumula<;ao de capital, irradie para os diversos bra
<;os, que seriam, um, os presos; outro, os escolares; outro os po
bres, outro, os loucos ou invalidos e assim sucessivamente .. Como 

8 FOUCAULT. Michel: UVigila?" y Castigar", Siglo XXI Editores S-.A., 
Mexico, 1976, p. 314. 
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disse Foucault, 0 pan6ptico simboliza a possibilidade de "ver 
8em ser visto". 9 

Ao observar a hist6ria do carcere, vemos que este "nasce 
como instrumento de controle e de adestramento da forga de 
trabalho, como lugar de produr;ao do proletariado. 0 vinculo 
funcional entre carcere e fabrica da 0 conceito de disciplina ... " 
(a forma como e apresentada ao operario a autoridade do ca
pital) ... 10 A organiza<;M capitalista do trabalho e a disciplina 
nascem juntas como conceitos que se correspondem, s6 separa
veis quando se consideram os dois lados do capital: a organiza
<;ao do ccupital constante (maquina - organiza<;ao)' e a do ca
pital variavel (forr;a de trabalho). 11 

Da mesma maneira pode-se afirmar que "todas as insti
tui<;oes descritas por Bentham nascem unidas na sua fungao 
e na sua estrutura." Embora se diferenciem a partir do que 
Foucault denOlninou 0 "g·rande internamento", que se produz 
entre a epoca medieval e a epoca classica, as suas fun<;oes con
tinuam articuladas".12 

".," . 
Foucault aponta a origem do carcere como a mesma das 

outras institui<;oes (exercito, escola, hospital, fabrica). "0 nu
cleo central de todas as instituigoes e a disciplina, mas Foucault 
vai mais longe. Mostra como a regulamenta<;ao escrita dos exer
citos, institui<;oes educacionais, carceres e hospitais, oficinas, 
nos seculos 17 e 18, persegue uma ideia construtiva, arquite
tonica, do corpo (Economia Politica do Corpo)". 

A constru<;ao que elas perseguem e a constru<;ao (a produ
gao) do capital variavel (for<;a de trabalho do operario). Quer 
dizer, 0 individuo como maquina, mas tambem como parte da 
maquinaria capitalista total. 13 "0 merito de Foucault", diz Me
lossi, "esta em demonstrar que esta conversiio do homem em 
mdquina nao e algo que esta na sua cabe<;a ou na'sua alma, 

9 MELOSSI, ab. cit., p. 296. 
10 Idem, p. 297. 
11 Ibidem. 
12 Idem, p. 297. 
13 Idem, p. 297. 
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mas e algo que se passa dentm do seu C01"PO, remodelando-o 
para a organiza<;ao total (fUas, posi<;ao dos ombros, espaduas, 
maoS, etc.). E mediante 0 us.o de certas tecnicas que 0 corpo 
pode ser acostumado a determinados movimentos, a repeti<;ao, 
a regularidade, de modo que possa funcionar docilmente como 
apendice, ou melhor, como a mesma maquina". 

"Ja no seculo atual tal tecnica alcangara 0 papel de cH\ncia 
com a organiza<;ao cientifica do trabalho" 14 (Taylor dizia: 
"amestrar 0 gorila" - "com tfpica brutalidade americana, como 
afirmava Gramsci -, para enunciar 0 principio essencial da 
nova ciencia." 15 Esta Economia Politica do Corpo nao e, pois, 
mais do que simples Economia Polftica. A ideologia (ou forma 
como esta tecnica de reprodu<;ao de forga de trabalho) "antes 
de ser dita, lida ou contaaa, pode ser vista, medida, tocada: ela 
esta mais nos movimentos cadenciados, regular e normativa
mente prescritos com os que 0 aluno· deve sentar-se na carteira 
€ seguraI' a caneta do que em toda a filosofia de Hegel." 16 

Como explica Melossi, sao os comerciantes que governam 
a municipalidade de Amsterdam que criam, em fins do seculo 
16, a primeira casa de corregao e trabalho (primeira prisao 
moderna) da Europa, o1"ganizada como manufatU1-a e com de
terminados privilegios economicos. Da mesma forma aconteceu 
com os hospitais, com as escolas, os quarteis, num esfol'<;o con
tinuo, incessante, do capital, atraves do poder publico, de regu
lar, intervir, estender-se fora da fabrica, preparar as condig5es 
para que, no interior, a explora<;ao se desenvolva orden ada
mente. A Escola de Frankfurt em 1936 (Marcuse, Horkheimer) 
nos mostra 0 papel cada vez mais relevante de uma institui<;ao 
privada (AlthuBser diz que estas podem funcionar tambem como 
aparelhos ideologicos do Estado), a familia patriarcal, no mo
mento em que surge a sociedade burguesa para estes mesmos 
fins. Quando a sociedade passa da estrutura religiosa, que e 
tipica da epoca medieval, para a laica da sociedade burguesa, 

14 Idem, p. 302. 
Hi Idem, p. 297. 
1(l MELOSSI, ab. cit. 
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a autoridade se transfere da totalidade social para fragmentos 
como a fabrica e outras instituigoes segregadoras, explica Me
lossi. Requer-se entao "um elemento unificador do consenso: 
este e a educagao no seio· da familia patriarcal :rnonocelular,a 
supervalorizagao da figura paterna que se converte, como diz 
lVlarcuse, no sacerdote laico da nova estrutura social. Por 'outro 
Iado,esta a interioriza<;ao do principio de autoridade, que Freud 
descreve como a presenga de um agente social (0 Superego), 
dentro da personalidade. (Marx dizia que Lutero havia despe
da<;ado a fe na autoridade, restaurando a autoridade na fe.) 
De Freud em diante, vemos como a psicanalise sempre tratou 
de ·,analisar como se· adestram os instintos sob a pressao so
cial'~.17 

Tudo isto explicara por que se produzem as institui<;oes to
tais, que sao fragmentos do controle social e a unica forma que 
o poder burgues poderia assumir nas suas origens. 

Execugfio penal e f01"ga detrabalho 

A relagao entre a crise economica e a demanda de forga 
de trabalho, por um lado e a evolugao da prisao, as tendencias 
a reforma e contra-reforma, por outr~ lado, tem side amplamen
te demonstrada. Tambem a evolugao da prisao e do chamado 
tratamento do deIinqiiente esta fortemente vinculada as carac
teri~ticas do proletariado. ASBim 0 afirmou Rusche, Georg: 18 

"Qualquer esfor.;o no sentido de uma reform a do tratamento 
do deIinqiiente encontra 0 seu limite na situagao do extrato 
proletario que deve ser socialmente mais elevado que 0 da pd
sao. Quanto pior e a situagao carceraria, mais intimidara (regra 
da less eligibility). Se a vida dentro da prisao e igual ou melhor 
do que a sua pr6pria vida, a ameaga de prisao nao surte efeito." 

"A his tori a do sistema penal e algo mais do que a historia 
do suposto desenvolvimento particular de qualquer instituigao 
legal. 11: a historia das relagoes entre duM nagoes, como as cha-

17 RUSCHE, George: Il Mercato del Lavo]"'o e I' Esecuzione della Pena. 
Rijlessioni per una sociologia della Giustizia Penale, ibidem, p. 319. 

]8 Idem., p. 528. 
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mou Disraeli, das quais se compoe a populaC;;ao: os ricos e os 
pobres." ,. Assim, estuda-Ia fora do contexto global das relac;;oes 
de produc;;ao, conduzira a apreciac;;5es falsas da realidade, permi
tindo afirmac;;5es tais como as tendencias a humanizac;;ao das 
prisoes, como se estas fossem algo alheio ao seu contexte his
t6rico. 

Rusche 20 delimitou tres epocas na hist6ria da execuC;;ao 
penal: 1 - No principio da Idade Media, as penas sao pecunia
rias. 2 - No final da medievalidade, estas penas sao substitui
das por crueis penas corporais e capitais. 3 - No seculo 17, este 
sistema e substituido pela pena privativa de liberdade. 

"Se se comparam estas fases da hist6ria penal com as mu
danc;;as na hist60cia social, encontram-se nexos surpreenden-
tes".21 f 

Vejamos em detalheil: 

1 - Pena Pecuniliria: No comec;;o da Idade Media, 0 mun
do e fundamentalmente um mundo campones, escassamente 

. povoado. Ha muitas terras livres que permitem uma disttibuiC;;ao . 
bastante equilibrada da riqueza. "Os delitos contra a proprie
dade nao sao muito importantes pois dificilmente urn camp ones 
pode subtrair de seu vizinho bens que nao possa adquirir com 
o seu pr6prio trabalho." 22 A sexualidade e 0 6dio parecem ter 
sido os principais motivos dos delitos, 

Para evitar a vinganc;;a privada e 0 desencadeamento de 
llma guerra, 0 legislador preferia a reconciliaC;;ao dos inimigos 
do que Urn castigo como 0 atuaL "Ate este momento", como diz 
Schmoller, "os homens eram mais desejados do que a terra"." 
Quando houve 0 superpovoamento do espac;;o vital existente "de
termina-se uma ruptura de classe entre ricos e pobres, nasce 
uma classe de trabalhadores que nao tem nenhum bem, que 
compete reciprocamente ate 0 ponto de fazer baixar os salarios". 

19 Ob. cit" p, 529. 
20 Ibidem, p. 529. 
21 Ideml p. 529. 
22 Citado por RUSCHE, ab. cit., p. 529. 
23 Ibidem. 
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"Aparecem mendigos, desordens SOCIalS, revoltas" ... "A 
criminalidade mudou de aspecto; produz-se urn rapidoincrec 

mento dos delitos contra a propriedade." 24 

2 _ Pena Corporal: Como a pena pecuniaria nao e efetiva 
pois nao ha nada que se possa tirar dos pobres, ela e subst'ituida 
pela flagelac;;iio, mutilaC;;ao e pena de morte, "a unica coisa que 
parecia constituir uma certa defesa contra a criminalidade das 
crescentes massas de deserdados. A fantasia mais cruel nao e 
wficiente para dar uma ideia dessa justic;;a que logo acabou com 
os vagabundos e· incendiarios assassinos ... e culminou com 
o exterminio dos proletarios sem trabalho". 25 

3 _ Pena PrivativIIJ dill Liberdade: A partir de 1600 muda 
a situaC;;ao do mercado de trabalho. A forc;;a de trabalho se faz 
mais escassa (havia mais merc.ados para consumi-la em virtude 
dos descobrimentos geograficos, havia 0 fluxo de mercados pre
ciosos e se produzem epidemias e guerras, especialmente a 
guerra dos 30 anos). "Os homens se torna1'am preciOsos epre
guit;0sos", diz Rusche. Pensavam muito antes de oferecel' 0 seu 
trabalho. A economia decaiu. Busca-se entao solucionar 0 pro
blema mediante a coel'C;;ao. E 0 sistema do Mercantilismo. "Ravia 
side uma crueldade economicamente insensata continual' aca
bando com os delinqiientes ..... a pena privativa de liberdade 
substitui assim as penas corporais e capitais. A "humanidade" 
substitui a crueldade. Nos lugares de supUcio surgem as casas 
de correC;;ao". 

Com a revolU(.ao industrial na Europa, no entanto (fins do 
seculo 18), as penas deixam de ser humanas. Deu-se, como se 
sabe, imenso desemprego, 0 que Marx chamou 0 exercito indus
trial de reserva. As casas de' correC;;ao ja nao eram rentaveis. 
"Quando os trabalhadores comec;;aram a se oferecer voluntaria
mente, em troca de urn minimo vital, ja nao mereciam os gastos 

24 Idem, p. 530. 
25 Idem, p, 531. 
26 Idem, p. 531. 
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de reclusao e de cust6dia." 27 0 carcere Ja nao e· mais um ins~ 
trumento de intimidac;;ao porque nao se esta pior dentro do 
que fora. 

Embora a ten dE'll cia fosse regressar aos metodos medievais, 
Ja havia sido conscientizada popularmente uma forma de tra
tamento mais humano e nao era sensato "botar Ienha na fci
gueira de uma situac;;ao que ja era bastante revoIucionaria, com 
tal provocac;;ao '" Se a pena privativa de Iiberdade, 0 carcere, 
sobreviveu, foi como um residuo de uma determinada epoca pOl' 
constelagoes sociais que eram de todo diversas e ja incompre
ensiveis aos olhos do presente. Mas a sua func;;ao mudou, ade
quando-se as novas eJ.igencias. As casas de trabaIho forgado 
se converteram em Iugares de puro tormento, aptas a atemorizar 
ate aos mais miseraveiS": 28 Mal alimentados (a pao e agua) , 
mal vestidos, 0 trabalho -era mais uma forma de tortura: deviam 
transportal' pedras imiteis de um Iugar a outro, recebiam goI
pes, etc. 

Sobre esta elaborac;;ao de Rusche construfram-se novas e 
mais detalhadas tentativas de analises desmistificadoras. Pa
varini, ,9 POl' exem pIo, estuda a evoIuc;;ao do trabalho (quer dizer: 
trabalho produtivo, nao produtivo e nao trabalho) dos detentos, 
em relagao a estrutura economica, e comega dizendo que 0 

mesmo e "a questao central", enquanto a instrugao, a disciplina 
e a educac;;ao religiosa, sao apenas simples projec;;5es dos termos 
e das form as pelos quais se vem realizando historicamente a 
organizac;;aodo trabalho obrigatOrio". 

A sua pesquisa se baseia especialmente no perfodo hist6rico 
da formac;;ao do modelo capitaIista de p1'oduc;;ao, que1' dizer, 0 

periodo da economia politica classica cor1'espondente ao libe
ralismo. Reconhece que nos sistemas de capitalismo avanc;;ado 
esta analise deve sel' utiIizada com pl'udencia. E assim deve ser: 

27 Ide1n, p. 531. 

~8 PAVARINI, Massimo: In Tema di Economia poZitica della Pena: 
I Rapporti tra struttura Economica e Lavoro Penitenziario aIle Origini 
del Sistema CapitaZistico di Produzione. Carcere ed Emarginazione So
ciaZe. La Questione Criminale n.o 2-3, p. 265 SS., 1976. 

29 P:WARINI, ab. cit., p. 268. 0 grifo e nosso. 
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como vel'emos mais adiante, os meios mais sutis de controle 
permitem nao acentuar a. importancia do papel economico e 
politico do-sentenciado. POI' outro Iado, a opiniao publica, cada 
vez mais influente nos processos de democratizagao e de eIeic;;5es, 
as conquistas feitas pelo proletariado no processo da Iuta de 
classes, a influencia do poder polftico-reIigioso, 0 fenomeno da 
insurreic;;ao polftica contra 0 essenciaI do sistema, sao todas elas 
variaveis que devem ser consideradas para se fazer urn enfoque 
contemporaneo da situac;;ao. 

o primeiro elemento da analise de Pavarini tenderia a de
monstrar a correspondencia que existe entre 0 delito realizado 
e uma quantidade, abstratamente considerada:, da liberdade que 
se perde como castigo. Essa correspondencia, diz, "s6 pode se 
produzir no sistema de produgao capitaIista (1'efere-se ao seu 
nascimento hist6rico), no qual todas as formas da 1'iqueza social 
se reduzem a forma mais simples e abstrata do tmbalho humano 
medido no tempo. A pena de prisao e assim a pena pOI' exceIen
cia I).a sociedade produtora.de mercadorias. A ideia de retribuifiiio 
por equivaU!ncia en contra na pena de prisao a sua 1'eaIizac;;ao 
inaxima, pois a liberdade impedida (tempciralmente) pode 1'e
presentar a forma mais simples de "valor de troca". 30 

Um segundo elemento e 0 fato de a prisao estiuturar-se sobre 
o modelo da fabrica, cujo principio maximo e a "subordinaC;;ao 
disciplinada" . 

Ha uma contradigao, diz, entre pena-retribui~ao e pena
-execu9ao, que pode representar-se da seguinte maneira: 

Pena como Tet1'ibuiqiio 

momento do Direito 

igualdade formal 

cel'teza jurfdica 

Pena como execufiiio 

momento de disciplina 

desiguaIdade substancial 

arbitrariedade de fato 

"E a contl'adi~ao central do universo burgues, diz: a forma 
juridica geral que garante um ~istema de direitos iguaIitarios 
se neutraliza pOl' uma espessa rede de poderes nao iguali-

so Ide1n, p. 268. 
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, tariQ§ que r<,poem assimetrias politico-sociais e economicas,'que 
negam os vfnculos formalmente simetricos que se deduzem da 
natureza contratual do Direito." 31 

Como diz Foucault, "coexistem um direito e urn nao-direito, 
uma razao contratual e uma necessidade disciplinar". 82 

Outro elemento que destaca na sua exposi<;;ao e que "se 0 

trabalho sUbordinado e coac;ao, a pena carceraria e 0 nfvel mais 
elevado de coac;ao .. , 0 carcere sup6e q)le a situac;ao material 
do prisioneiro e sempre inferior a do Ultimo proletario. Se no 
sistema de produc;ao ha perda de autonomia e independencia, 
no carcere esta situac;ao de perda e 0 ponto mais intenso: ("A 
relac;;ao conceitual e de fato entre trabalhador e preso se torna-
ria con creta na seguin te afirmac;ao.") Os presos devem ser tra
balhadores. Os trabalhadores devem ser presos". 33 , 

Em resumo: liberdade = valor de troca 
careere = fabrica (ou subordinagao discipli

nada) 
trabalhador = detido; detido = trabalhador 
instituig5esde coritrole total "'"" preparagiio 

para 0 trabalho assalariado 

Assim, a analise hist6rica demonstra que "a prisao surge 
como meio de educagao para 0 trabalho e encontra a sua justi
ficagao como instrumento do mercado de trabalho". 34 A fabrica, 
por seu lado, e mOdelo de qualquer instituic;ao moderna na 
qual reine 0 contrale e a sUbordinac;ao da classe operaria. Por
tanto a escola, 0 aSilo, 0 quartel, 0 manicomio, preparam os 
homens para 0 trabalho assalariado. 35 

Isto nao quer dizer que 0 carcere tenha sido uma celula 
produtiva, isto e, que tenha tido uma verdadeira "utilidade eco
nomica". Sempre foi uma empresa marginal. Ela nao e verda
deiramente uma fabrica, apenas a representa como modelo, diz 

31 Ibidem. 
" Idem, p, 270. 
'l3 Idem, p. 271. 
34 FOUCAULT, M., ab. cit. 
a., Idem, p. 275. 
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Pavarini. A unica finalidade;'embora atipica, de produgaoque 
a prisao, tern tido em suas origens hist6ricas, e na qual tern tido 
exito, e a de transformar 0 criminoso em (ou mante-Io como) 
proletario. Como explica Foucault 35-": "0 objeto desta prodUl;ao 
tem side menos as mercadorias do que os homens. Esta e a di
mensao real da "invengao penitenciaria": a prisao como ma
quina de transforroar 0 criminoso violento, agitado, impulsiv~ 
(sujeito real) em preso (sujeito ideal), em sujeito disciplinado, 
em sujeito mecanico". 

A pesquisa de Pavarini busca demonstrar as hip6teses im
plicitas no trabalho de Rusche, segundo as quais a prisao teria 
uma func;ao "destrutiva" com finaUdade terrorista quando ha 
excesso de oferta de forga de trabalho, ou uma fungao "produti
va" com finalidade reeducativa, quando ha escassez de forga de 
trabalho no mundo da produgao. 

Entre esses dois extrem~s, e isto e 0 importante, colocar-se
-iam as diversas experiencias em materia penitenciaria e as 
"inveng6es jurfdicas" que surgem para isto, comumente enten
didas como humanitarias e filantropicas.,3" 

Relal;oes entre prisiio e mercado de traba~ho 37 

Mercado de Trabalho carce- Fungao do Ideologia 
trabalho rario carcere penal 

Mais demanda de improdutivo, nao Deposito de for~a Pena intimi-
trabalho industrializado de trabalho dativa 

Educac;ao para a 
Menas dem_anda de produtivo, indus- disciplina do Pena reeduca-

trabalho trializado salario tiva 

--- -_._.-

Urn exemplo clara deste esquema e dado pela evolugao pe
nitenciaria nos Estaaos Unidos na metade do seculo 19: 

3Q Sobre este ponto, cf. PAVARINI, ob. cit., p. 277. 

37 MOHLER, H. G., 1924, 1925. 
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1 - 0 carcere ce1ular filadelfiano (Newgate 1776, Virgi
nia 1797, New Jersey 1799, Massachussets 1802 e Sing Sing, que 
foi fabricada pelos presos no sistema de public work) e modelo 
das relagoes de produgao no primeiro capitalismo. 0 trabalho 
nao deveria ser necessariamente produtivo quanto um instru
mento para 0 momento historico no qual se requeria transformar 
o criminoso em ser subordinado. Assim 0 sistema de subordina
gao que propoe 0 sistema penitenchirio, fundado no isolamento 
celular, e odo trabalhador empregado na produc;ao artesanal, 
em manufatura. 0 sistema de trabalho penitenciario neste pe
riodo e 0 denominado de public accoun:t: 0 carcere se transfor
ma em empresa: compra materias-primas, organiza 0 processo 
produtivo interno e vende a manufatura no mercado ao prec;o 
mais conveniente. r 

2 -·0 ehamado sistema auburniano (de trabalho comum 
em silencio)' adota 0 sistema de contract: 0 empresario, que 
contrata de fora, paga ao Estado um prec;o por cada dia de 
trabalho e por cad a recluso empregado e dirigea atividade pro
clutiva dentro do estabelecimento, ate 0 ponto de que a sua 
autoridade convive com a autoridade do proprio car cere. 0 pro
duto ja nao e artesanal e e 0 empresario 0 que vende fora. Em 
1807, 0 cai'cere de Massachussets muda para 0 sistema de con
tract, que e mais produtivo por ter processo mais tecnificado, de 
acordo com a evoluc;ao da fase inicial da industrializac;ao. 

A cidade como institui9iio de controle total 

A contra-reforma, no entanto, nao se deu em todas as partes. 
Pelo contrario, parece que a reforma penitenciaria florescera 
especiaimente nos paises on de a distribuic;ao da riqueza parece 

. mais justa, como nos palses n6rdicos do Welfare State' e em 
alguns palses socialistas. 

A medida que 0 sistema capitalista se solidifica e se transfor
ma com a ajuda da tecnologia, e que 0 processo de acumulac;ao 
se aperfeic;oa, eliminando atraves dos monopolios a competic;ao, 
a diferenga entre fabrica e carcere tende a desaparecer. Fazem-

.j, 
! 

I 
,I 
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-se mais potentes os velhos instrumentos de controle social e· 
se criam outros novos. "0 criterio diretivo e 0 da capilaridade,. 
da extensao, da invasao do controle. Nao se encerram os indivl
duos: sao seguidos onde estao normalmente encerrados. Fora 
da fabrica, no territorio. A estrutura da propaganda e dos meios 
de comunicac;ao de massa, uma nova e. cada vez mais eficiente 
rede de policia e de assistencia social, sao os portadores do can
trole social neocapitalista: deve-se controlar a cidade, a area 
urbana ... A crise das instituigoes segregadoras en contra 0 

seu correspondente na construgao da cidade como fabrica. 3S 

Ha cada vez mais controle primario do que controle secun
dario. 0 adestramento de trabalhadores sai do raio de visao do 
vigilante e se transfere a maquinaria desse controle primario,' 
fazendo-se "automatico, impessoal, massificado, espontaneo".39 
A cidade inteira converte-se em uma instituic;ao total. 

A medida que aumenta 0 controle global, decresce a· popu
lugao carceraria (assim 0 encontram Rusche e Kirkheimer entre 
o fim do seculo XIX e os anos 40 do seculo XX na Gra-Bretanl1a, 
Franc;a e Alemanha). Melossi tambem encontra isso na Italia 
(com excegao do periodo fascista). Esta diminuh;;ao acompanha
-se pela adoc;ao, cada vez maior, de medidas penais de controle 
em liberdade, como a pmbation. * 

Para que serve a prisiio hoje? 

Desde 1842 denuncia-se que a pnsao provoca a reinciden
cia: ensina ao preso viver fora da sociedade, cria-lhe a cons
cHlncia da injustiga e da rebeliao contra os abusos de poder a 
que e submetido dentro dela; ele fica incluido dentro de "uma 
grande associac;ao ou clube de delinqiientes."40 Como disse Fou
cault, "essa delinquencia formada no subsolo do aparelho judi
cial, a esse nfvel da 'tortura e da morte' da qual a justic;a desvia 

~8 Ver MELLOSSI, ab. cit., p. 53l. 

3!) MELLOSSI, ab. cit., p. 533. 

* Corresponde a suspensao condicional da pen a no Brasil. (N.TJ 
40 Cf. FLYNN, Edith: Evaluative Research on Treatment oj Ofjen-

ders in Reclu·sion. An examination of the American Prison Experience. 
C01nunica9fio apresentada it Seg{io Tratamento do 8.0 Congresso Inte1'
nacional de CriminoZogia, Lisboa, 1978. 
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os ollios pela vergonha, que experimenta ao castigar aqueles a 
quem condena" ... e "a vinganga da prisao contra a justiga. 
o bastante para deixar 0 juio; sem VOZ".41 

Apesar do seu fracasso a prisao nao desaparece. Por que? 
No principio, os ilegalismos de todas as classes eram os mesmos, 
estavam juntos. A prisao introduz um elemento novo: 0 estigma, 
os antecedentes penais. 11: claro que ela nao pretende suprimir 
as infrag6es, mas a distinguir umas das outras; a tragar os 
limites de tolerancia para algumas: a definir a "verdadeira de
linquencia". 42 Isto se deve historicamente ao desenvolvimento de 
uma certa dimensao politica dos negalismos populares nos se
culos XVIII e XIX. Estes ilegalismos eram geralmente contra 0 

nao pagamento de impostos e 0 saque de armazens; um efeito da 
industrializa<;ao e das clises economicas,43 e pretendiam mudar 
a estrutura do poder re.cem-estabelecida: a vadiagem, 0 bandi
Usmo politico, os roubos e as agress6es poderiam inserir-se den
tro das lutas politicas. 

E entao conveniente considerar a plebe imoral ou sediciosa, 
barba~a o_u fora da lei. 44 Q;ra<;as a literatura policial e a cronica 
verrrieiha e, tambem, por que nao, a pseudocH~ncia inventada
por Lombroso, 0 cielinquentel aparece como pertencendo a um 
mundo diferente: ou ao da loucura, ou ao do "basfond", ou ao 
da novela. 4fi "Nesta delinqiiencia tao temivel e vinda de um 
ceu tao alheio, que ilegalismo poderia ser reconhecido?" 

De alguma maneira 0 delinqiiente comum esta associado 
e se assemelha aos que fazem greves e associa<;6es de pobres 
que protestam. Isto faz crescer a desconfian<;a para com as clas
ses baixas e, por oposi<;ao, a confian<;a nas altas. 

Como bem disse Foucault, 46 0 que ha por tnis de todas essas 
hist6rias sao "jogos de for<;as que, segundo a classe a que per
tencem os individuos, os conduzirao ao poder ou a prisao". 

4.1 BARATTA, Alessandro: C01ll.unica.gao apresentada d Segiio Trata-
mento do 8.° Congresso lntenwcional de Cri1ninologia, Lisboa. 1978. 

42 Ver MELLOSSI, ab. cit., p. 302. 
43 MELLOSSI, ab. cit., P. 304. 
44 Ibidem, p. 305. 
45 FOUCAULT, ab. cit., p. 276. 

4f; FOUCAULT, ab. cit., p. 259. 
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Capitulo XVI 

A CRIMINOLOGIA COMO UM RAMO DA 
PLANIFICAQAO SOCIAL 

Um resumo conclusivo de tudo 0 que foi exposto neste livro 
l'elativamente a evolu<;ao do pensamento criminol6gico, especial
mente no quese refere aos movimentos radicais e a perspectiva 
do controle total enunciado por Foucault, * seria a afirmaC;ao 
de que nao podemos continuar considerando a Criminologia -
referimo-nos a tradicional, e claro - como urna "ciencia" ing~
nua. Com efeito, vimos que ela realiza com teorias de incapaci
dades pessoais ou insuficiencias socio-ambientais uma, tarefa 
de' engenharia social que contribui para manter inalterada urna, 
ordem utH a determinadas relac;6es de produ<;ao, em que se 
exercita a Justic;a do Colarinho Branco e se avaliam processos 
de criminaliza<;ao altamente seletivos. 

Isto quer dizer que a, Criminologia tradieional nada mais 
e do que um ramo, apuradamente especializado, da PlanificaC;ao 
Social, que e ela propria, Contrato Social. 

Com efeito, ao definir 0 seu objeto de estudo dentro das 
dir\'trizes estabelecidas pelos c6digos penais, e ao ratificar esses 
valores com pesquisas tendenciosas, ela seleciona e distribui a 
populac;ao que deve ser mantida sob as diversas modalidades de 

controle. 
irma parte desta populac;ao estara somente submetida a um 

controle informal, geral, constitutivo de processos continuados 
de. socializa~ao basica;; e outra parte a urn processo de socializa-

* FOUCAULT, Ob. cit. 
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gao substitutivo 1 (isto e, a prisao e outras modalidades de tra
tamento) . 

As tres vertentes desta planificagao podem ser escalonadas 
da seguinte maneira: 

1) Por meio das diretrizes de PoHtica Criminal, especial
mente 0 que se chama "Prevengao Geral", contribui-se para 
expandir urn primeiro brago controlador atraves da educagao na 
familia e na escola, na literatura enos jogos infantis, de modo 
a assegurar a introjegao dos valores oficiais em tenra idade, para 
que 0 comportamento individual e cOletivo e a atitude mental, 
sej am os adequados para estabelecer urn consenso social sufi
cientemente amplo para desarticular a oposigao. 

Por outro lado, as medidas de organizagao social e de satis
fagao de necessidades b:isicas, pr6prias da prevengao geral, ser
vern de amortecedor nos' conflitos de classe, 

2) Num segundo nivel planificador, insere-se 0 mesmo que 
encontramos tambem nosmeiosde comunicagao ,-' -' social _ 
que dao urn consenso coletivo - dando apoio aos valores assi
nalados, A "ciencia" criminol6gica cumpriu aqui uma fungao 
insubstituivel, racionalizando 0 estere6tipo do criminoso com 
dados provenientes da pesquisa empirica, presumivelmente 
validos. 

Como se sabe, neste nivel ideologico funcionam os opera
dores cientificos e sociais (agentes de trabalho social, psicolo
gos e orientadores, pSiquiatras, bi6logos, soci610gos e crimin6-
logos, entre outros) que alimentam os "criterios de diversidade" 
e, portanto, de marginalidade. Sao eles que proporcionam os 
elementos basicos para as chamadas "teorias do sentido comum" 
(everyday theories), 2 ou, em outras palavras, para a perspectiva 

1 BARAT'l'AI Alessandro: Marginalidade Social y Justicia, Injorme 
Geral 80bre os aspectos juridicos. Apresentado ao IX CongressQ Inter
nacional de Detesa SOcial, Caracas 3-7 agosto 1976. 

2 SMAUS, Gerlinda: uTearle del Senso Comune Bulla Criminalite 
e Marginalizzazioneu

. tfUna inchiesta Bulla popolozione tedesca", em La 
Questione Criminale n.o 1, ailo III, janeiro _ abril 1977, Bologna, Edic. 
II Mulino. I 
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vulgarizada do desvio - criminalidade: "0 que a gente pensa" 
que sao estas 'categorias. 

3) E, por ultimo (quando, apesar de toda a planifica<;ao 
muito raciortal do sistema, alguns se rebelam atraves de difee 
rentes vias) (recodificac;ao do mundo oferecido e rejeitado, vivido 
atraves de uma linguagem propria - has mal chamadas doen
c;asmentais; delinquencia, ou desafio ativo aDs valores gerais 
do sistema e, portanto, catalogada de "delinquencia" politica; 
criagao, para grupos restritos de urn sistema de valores oposto 
ao sistema padrao, ou contraculturas), 8 surge urn terceiro nfvel 
de, cOhtrole, que se expressara tambem por vias diversas; a re
pressao, em alguns casos, e 0 tratamento ou orientagao, institu
cional ou nao (ou "socializagao substitutiva", segundo os ter
mos de Baratta, que surge quando os primeiros nfveis controla
dores fracassam), em outros. 

o significado disto tudo, como vimos, e que a distribuigao 
da populagao sob controle nao e feita sem parametros classistas. 
Os primeiros controles sao para a sociedadeem geral; mas os 
con troles finais, os da repressao penal, estiio clara e preferencial
mente dirigidos para uma classe social. Isto sucede, nao so pela 
aceitagao it crftica, que a criminologia faz, dos "conteudos" do 
C6digo Penal, que privilegiam os delitos caracteristicos das 
classes sociais mais baixas, mas pela ignorancia dos "nao con
teudos", 4 deste C6digo, que em compensagao privilegiam os de
litos especificos da classe dominante. 

Assim pois, e "Contrologia", como diz Ditton, • ou continua 
sendo Criminologia, ou vamos abandonar esta nomenclatura 
para reconhecer que fazemos Planificagao Social?' 

a As categorias de Merton de adaptac;ao as tens6~s anonimas sao 
ilustrativas. 

4 Ibidenl" 
• DITTON, Jason: Contrololow, ReSlponsability V. Response, 1980, A 

I(contrologia" de DITTON, no entanto, nada mais e do que um ajina
mento do "interacionismo, que nao chega a niveis criticos 12em se situa 
nas bases estruturais do contToZe social. 

6 trPaper"~ apresentado PDT ROSA DEL OLNO nas 1.a8 Jornadas In
ternacionais de Dirreito Penal e CTiminplOgia, Caracas,. Universidade 
Catvltea Andres Bello, novembro de 1978. 
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Pens amos que urn dos empenhos desta criminologia reno
vadora, que poderiamos considerar uma criminologia da libe
rac;ao, para opor-se a criminologia da repressao 7 poderia ser 0 

resgate deste nome, dotando-o de novos conteudos criticos. 
A elaboragao de uma Politica Criminal Alternativa, que une 

como objetivo 0 grupo de Bolonha, nao parece, diferentemente 
db que acontece na Italia, urn esforC;o que tenha possibilidades 
de se concretizar numa realidade politica imediata dentro do 
contexto venezuelano ou de muitos outros paises latino-america
nos. No entanto" ela pode colaborar na elucidac;ao de alguns 
componentes do conceito de Estado em nossos paiseS e propor
cionar uma opc;ao racional e cientffica ao eleitorado e aos mo
vimentos de liberac;ab, em seus respectivos casos, em um con
tinente onde qualquer i'coisa po de acontecer, ainda que seja a 
continuagi'io de um processo convencional de resultados previ
siveis. • 

Mas, em todo 0 caso, e realista e necessaria a tarefa da 
desmontagem ideol6gica de toda a maquinaria do controle so
ciaYformalizado e nao formalizado. Para realiza-la, tem que se 
tentar a nova perspectiva da Sociologia do Direito Penal inicia
da por Baratta, 9 utilizar, estudos dos interacionalistas criticos 
alemaes, as pesquisas sobre as "teorias do sentido comum" 10 e 

7 CIRINO DOS SANTOS, Juarez: CriminoZogia dc;t Repressao, Forense, 
Rio de Janeiro, 1979. 

8 Ver, para uma tentativa de elaborar uma politica criminal 80-
cialista: De Sola Duenas, Angel: Socialismo e' Delinqiiencia. Por um.a 
Politica Criminal Socialista, Barcelona, Ed. Fontanara 1979. 

!l Ver BARATTA, Alessandro, "Sociologia Giuridica e Sociologia del 
Diritto Penale", Milano, Giuffre Ed., 1972-2; "Marginalidad Social y 
Justicia". ab. cit., ... HCriminologia Critica e Politica Criminale Alter
nativaJJ e1n aLa- Questione Criminale, ana III, n.o 3, 1977. Sistema 
Penale ed EmarginaziOne Sociale, en La Questione Criminale, ana 2, 
n.D 2-3; 1976; Criminologia Liberale e Ideologia della Di/ensa Socia!e, 
en La Questione Criminale, Bologna, II 'Mulino, ana I, n.o 1, 1975. 

10 SMAUSS, Gerlinda:' "Teoria del Senso Comune" Bulla Criminalitd 
e Marginalizzazione.· Una Inchjes"ta Sulla popolazione tedesca". E: La 

. Questione Criminale, ana III, n.c) i, 1977.' 
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a constru\;ao socia}·da' realidade, 11 os ·estudos s6cio-hist6ricos 
de leis, regulamentos e instituic;oes, e a eVidenciac;ao cientifica 
de novas formas de criminalidade pr6prias de classes dominan

. tes e de grupos transnacionais, em uma renovada concepc;ao 
do poder que transcende a noc;ao convencional de territ6iio e 
modifica 0 conceito do Estado que se manipula nos tratados 
usuais de Direito Publico. 

Tudo parece indicar que ela permitira ao Crimin6logo cum
prir a sua responsabilidade social e hist6rica e sobreviver pelo 
menos eticamente, senao materialmente, as pressoes do positi
vismo ideol6gico 'e do reformismo liberal. 

11 BERGER, P. P., LUCHMAN, T.: The Social Construction of Reality, 
New York, 1976. Hoi. edi~ao espanhola de Amorrortu. Ed. 1976. 

._, ,_ 1~_ _CH.~~·I~_~~!._ W~l~.iatp, ob. cit. ANIY~R, c;:le G .• ,.,_;Lola,: __ La Rep,lidad con
tra los mitos. }?eflexiones Criticas en Criminologia. Maracaibo, publ. 
del Instituto de Criminologia de la Universidad del Zulia, 1980, Her
nandez Tasca: La Ideo!ogizaci6n de! Delito y de la Pena. Caracas 1977. 
DEL OLMO, Rosa: La Socia Politica de las Drogas, Caracas, Universidad 
Central de Ciencias Economicas y Sociales, 1975. LINARES, Mirla: EI 
Sisto Penite·nciario Venozolano, Caracas, Ed. de la Universidad Central 
de Venezuela, 19,77. Cf. igualmente os trabalhos de Melossi, PAVARINI, 
NEPPI, MODONE, BRICCOLA, THAMAR PITCH, etc. apa'recidos em Questione 
Criminale. ARREAZA, Emperatriz: III Seminaria, Pl'oyecto Violencia en 
Amerfica Latina. "Violencia Cultural en Venezuela". Maracaibo, publ. 
do Instituto de Criminologia da Universidade de Zulia 1978 (mimeogra
fado). SANTOS, Thamara: La Constituci6n como Instrumento Juridico -
pOlitico de Dominacion del Estado Venezolano. Maracaibo, Instituto de 
Criminologia de la Universidad del Zulia, 1978 (mimeografado). ARREAZA, 
Emperatriz Y TINEo de S., Audelina, Los medias de Di/usio>n y eZ ES
tereotipo del Delincuente, Maracaibo, Instituto de Criminologia de la 
Unlversidad del Zulia, 1979 (mimeografado). SUAREZ, Audelina: "Ten
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