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Capitolul 11
Devianţă şi control social

Să ne gândim la câteva
exemple de crimă. Un omor, săvârşit de un nebun aflat în criză, o
crimă a unui tânăr dintr-o bandă
de cartier, torturarea şi moartea
unui deţinut politic şi, în fine, omorârea unei mulţimi de oameni întrun atac terorist.
Ce este comun acestor cazuri? Cu siguranţă moartea uneia
sau mai multor persoane poate fi
numitorul comun. Există, însă, diferenţe? Cineva ar putea să spună
că o crimă rămâne tot o crimă,
numai că, pentru cercetătorii sociali lucrurile nu stau chiar aşa.
Exemplele anterioare sunt foarte
diferite. Unele se referă la o crimă
săvârşită la nivel individual, altele
au o dimensiune grupală (în sensul
că este vorba de grupuri deviante
sau infracţionale), în fine, există şi
un nivel instituţional al devianţei,
ca în exemplele în care aveam de a
face cu o acţiune teroristă sau cu o
instituţie care îşi propune eliminarea fizică a unor persoane.
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Însă, niciunei societăţi nu “îi place“ să recunoască nivelul instituţional
sau grupal al devianţei, aceasta fiind înţeleasă ca orice încălcare a normelor
sociale. Din acest motiv, orice societate încearcă să trateze fenomenele deviante de tip instituţional sau grupal la un nivel individual, dat fiind faptul că
indivizii pot fi sancţionaţi mult mai repede şi mai eficient. În plus, această
transgresare a devianţei de la planul instituţional la cel individual este şi acceptabilă pentru sistemele politice, deoarece este mult mai „confortabil” să
consideri că ai de-a face cu o persoană care încalcă normele şi nu cu grupuri,
organizaţii sau instituţii sociale, pentru că, în astfel de cazuri se poate pune legitim problema justeţii normativităţii sociale.
Atunci când vorbim în sociologie de criminalitate, ca un tip major de
devianţă, nu ne referim doar la omor, ci, la fel ca şi în spaţiul juridic, la orice
infracţiune socială gravă. Dacă dumneavoastră lucraţi la un calculator, aveţi
cu siguranţă pe acesta diferite soft-uri pentru care, dacă nu aveţi licenţă, ceea
ce statisticile din România ne arată că nu este improbabil, atunci şi dumneavoastră sau proprietarul calculatorului sunteţi criminal, pentru că aţi încălcat legea proprietăţii intelectuale, soft-ul fiind proprietatea cuiva care nu v-a
permis să îl utilizaţi. Juridic, dar şi sociologic, nu există de fapt o diferenţă
între a utiliza un soft fără autorizarea proprietarului şi a utiliza o maşină fără
acordul deţinătorului legal al acesteia.
Dar observăm că, nu întotdeauna, un comportament care poate fi
considerat o crimă, spre exemplu chiar omorul, este privit astfel de societate.
De fapt, unele crime sunt acceptabile, cum este de exemplu, omorârea unor
ina-mici în război, altele, cele mai multe, nu sunt acceptabile.
Pe de altă parte, cei care sunt închişi ca şi criminali pot fi la rândul lor
foarte diferiţi. Între un criminal de drept comun încarcerat pentru omor şi un
deţinut politic precum Constantin Argetoianu (1871-1952), prezentat în una
din fotografiile de pe prima pagină, există cu siguranţă o diferenţă uriaşă.
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Devianţă şi criminalitate
Devianţa reprezintă abaterea de la normativitatea socială. Un act deviant reprezintă un comportament sau un ansamblu de comportamente prin care se
încalcă o normă socială determinată. După cum se observă, încălcarea oricăror
norme sociale constituie acte deviante. Şi dacă ne îmbrăcam altfel decât ne recomandă normele sociale pentru o anumită situaţie particulară şi dacă depăşim viteza legală cu autoturismul personal şi dacă furăm un anumit bun, încălcăm norme şi deci acţionăm într-un mod
deviant.
Este destul de clar faptul că normele sociale sunt extrem de diverse şi nu au toate
aceeaşi importanţă în viaţa socială. Spre exemplu, normele care reglementează salutul dintre colegi nu au aceeaşi importanţă precum cele care reglementează traficul rutier sau cele
care privesc moralitatea. Dincolo de importanţa lor diferită, normele mai pot fi diferenţiate
în funcţie de forma în care sunt prezente în viaţa socială. Putem distinge, astfel, între normele formale şi cele informale, în sensul în care primele sunt exprimate în forme standardizate, prestabilite şi totodată fixate într-o anumită formă (sunt scrise întotdeauna), în
timp ce normele informale nu au o expresie scrisă, ele reglementând acţiunile oamenilor în
diverse situaţii, fiind respectate pe baza faptului că au fost asimilate şi interiorizate în urma
unor procese de socializare.
Normelor, le sunt asociate adesea şi sancţiuni26, prevăzute pentru situaţia în care ele
nu sunt respectate. Aceste sancţiuni pot fi, la rândul lor, severe sau uşoare (la limită pot lipsi
chiar), pot să fie exprimate formal, ca în cazul amenzilor prevăzute pentru încălcarea regulilor de circulaţie sau pot să funcţioneze informal, pe baza tratamentelor, reacţiilor pe care
ceilalţi membri ai unei comunităţi le au în raport cu persoana deviantă.
Cu alte cuvinte, există forme foarte diferite de sancţiune pentru încălcarea normelor. Sancţiunile dure pot să meargă până la condamnarea la moarte, privarea de libertate, sau
excluderea relaţională din comunitate pe baza oprobriului public, care însoţeşte de obicei încălcarea unor norme morale grave.
La polul opus există situaţii în care sancţiunea este una uşoară sau chiar lipseşte,
pentru că, dacă nu saluţi atunci când intri într-un birou, nu primeşti de regulă o sancţiune
formală sau informală pentru încălcarea normei de salut.
Având două criterii de clasificare a normelor (expresia formală şi duritatea sancţiunii) putem construi o matrice care ne poate reliefa tipologia actelor deviante.
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Tabel 11.1 Matricea tipologiei normelor în funcţie de caracterul formal- informal şi de tipul
de sancţiune asociată.
sancţiuni asociate severe

sancţiuni asociate
uşoare

norme formale

legi penale

legi civile

norme informale

morala

obiceiuri

După cum se observă în matricea de mai sus, atât normele formale, cât şi cele informale, pot avea prevăzute sancţiuni puternice sau slabe. Se poate observa că am făcut distincţia între normele juridice, la modul general, şi normele morale şi cutumiare (care se
referă la obiceiuri).
Încălcarea normelor juridice, exprimabile în formă scrisă, pentru care societatea
prevede sancţiuni majore, reprezintă un tip special de devianţă, care poartă numele de criminalitate. Émile Durkheim a utilizat primul o definiţie în acest sens, pentru el crima reprezenta orice act care este susceptibil de a primi o condamnare în baza unei legi.
Criminalitatea, ne aducem aminte de ceea ce am afirmat la începutul acestui capitol, nu se
referă în sociologie la omucidere, aşa cum la nivelul limbajului comun utilizăm acest termen. Criminalitatea reprezintă orice încălcare a unei norme juridice scrise pentru care sistemul juridic al statului administrează sancţiuni severe. Crima este asociată uzual cu
domeniul normativ penal, în sensul că încălcarea legilor penale este considerată o crimă.
Cu toate acestea, trebuie să spunem că cea mai mare parte a persoanelor care utilizează noţiunea de crimă nu îi cunosc definiţia strict conceptuală. Practic, oricine utilizează
noţiunea comună, însă chiar şi specialişti din alte domenii, inclusiv din instituţiile de control social, poliţie, parchet, justiţie etc. folosesc sensuri care sunt mai largi sau mai restrânse
pentru acest termen. Spre exemplu, se face adeseori distincţia dintre crimă şi situaţiile de devianţă în care se produc daune care pot fi “reparate” de cel care le-a produs (pe baza unui cod
civil) sau situaţiile de nerespectare a unor contracte, chiar dacă pentru situaţiile respective
există de fapt norme juridice scrise şi sancţiuni formale severe. Introducerea anumitor tipuri
de acte deviante în categoria codului penal nu ţine, în fapt, de natura acestora, ci de o opţiune
a legiuitorilor dintr-o societate. Spre exemplu, în România calomnia a fost considerată în
momente diferite o abatere care ţinea de codul civil, iar în altele de codul penal. Nivelul de
duritate al sancţiunii este, pe de altă parte, o caracteristică ce are un anume grad de imprecizie, dat fiind că nu putem spune decât că tendenţial sancţiunile civile sunt mai puţin dure
decât cele penale.
Studiul criminalităţii, adică al comportamentelor deviante care vizează încălcările
normelor cu caracter penal, este de importanţă vitală în ştiinţele sociale, dat fiind că încălcarea acestor norme reprezintă pentru orice societate un pericol major pentru menţinerea
funcţionalităţii societăţii şi pentru stabilitatea ordinii normative.
Devianţa nu este, însă, o calitate a unor comportamente sau acţiuni particulare. Ea
este întotdeauna relativă, fiind legată de anumite norme instituite într-o societate sau chiar
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într-un grup. Actul deviant este denumit aşa doar prin raportarea la anumite norme particulare şi depinde total de existenţa acestora.
Sociologul american Howard S. Becker (n. 1928), unul din teoreticienii importanţi
în acest domeniu, considera, spre exemplu, că nu actul în sine este deviant, ci reacţiile celorlalţi sunt cele care vor defini actul ca unul deviant. Cu alte cuvinte, nu contează actul în
sine, ci reacţia socială faţă de acesta. Din acest motiv, unul şi acelaşi act poate fi considerat
deviant sau nu doar în baza unor norme care sunt instituite la nivelul unei colectivităţi. De
exemplu, omorârea unei persoane nu este considerată crimă decât în anumite situaţii. Actul
în sine al curmării vieţii unei persoane nu reprezintă în sine o crimă. Dimpotrivă, în anumite
situaţii cel care omoară o persoană poate fi considerat nu criminal, ci chiar erou (în război
de exemplu) sau poate fi privit ca o persoană care şi-a făcut datoria (spre exemplu un poliţist) etc. Rezultă că devianţa, implicit criminalitatea, nu pot fi considerate independent de
normativitatea şi implicit de dinamica acesteia într-o societate dată.
Dimensiunea relativă a devianţei nu se referă doar la diferenţele de situaţie sau la
cele date de tipurile diferite de ordine normativă specifice unei comunităţi, ci şi la diferenţele istorice între modalităţile de raportare la aceleaşi acţiuni sau comportamente în perioade diferite din istoria unei societăţi. Spre exemplu, homosexualitatea a fost considerată
aproape pretutindeni în trecut o infracţiune gravă, sancţionată în consecinţă. Astăzi, în multe
ţări din Europa şi din lume, ea nu mai este considerată o crimă, ci doar o încălcare a unor
reguli morale.
Devianţa trebuie diferenţiată de anormalitate. Acesta este un concept care aparţine psihopatologiei şi se referă la comportamentele şi cazurile care ies din sfera normalităţii psihice (boli psihice, handicapuri etc.). Putem spune, într-o dimensiune socială, că aceste
persoane au un stigmat, adică un atribut de depreciere publică, dar nu putem vorbi
de acte deviante pentru că nu este vorba de încălcarea unor norme sociale, ci doar de deviaţii
de la normalitatea psihologică sau de la anumite dezirabilităţi sociale faţă de modul în care
trebuie să arate şi cum trebuie să se implice un individ în viaţa socială. Stigmatul, concept
propus în sociologie de Erwin Goffman27 (1922-1982), se referă inclusiv la elemente de ordin
social, care au capacitatea de a deprecia individul, cum este, spre exemplu, o anumită ocupaţie privită depreciativ într-o comunitate. Evident că cineva care are un stigmat, să spunem
o boală psihică, în măsura în care ajunge să încalce o normă din cauza aceasta, să spunem
că devine violent şi atacă pe cineva, devine şi o persoană deviantă.
Comportamentul criminal mai este denumit deseori şi delincvenţă. Acest concept
se referă la comportamentele particulare care încalcă normele juridice definitorii pentru
crimă. Persoana care are astfel de comportamente se numeşte delincvent. Adesea însă, atât
în practica socială, cât şi ştiinţific, termenii de delincvenţă sau de delincvent se utilizează
pentru cazurile speciale ale tinerilor care încalcă legile, utilizându-se foarte des sintagma
delincvenţă juvenilă. Este adevărat că această sintagmă a fost utilizată în unele situaţii,
chiar în perimetrul analizelor ştiinţifice, şi pentru acte care, în cazul unor adulţi nu sunt considerate neapărat crime. Termenul este extins în cazul tinerilor şi asupra unor comportamente care încalcă mai degrabă anumite valori şi nu norme juridice. Spre exemplu, tinerii
care au o vestimentaţie atipică, fac zgomot, provocă scandal sunt etichetaţi adesea ca delin-
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cvenţi. Menţionăm şi faptul că predispoziţia spre devianţă şi criminalitate este mai mare la
tineri, în special la băieţi, mulţi autori considerând că aceste comportamente deviante ar
trebui studiate în mod separat de criminalitatea adulţilor.

Devianţa în perspectivă istorică şi culturală
Aşa cum am precizat la începutul capitolului, devianţa nu poate fi gândită decât în
raport cu normativitatea socială existentă într-o societate particulară. Mai mult, ordinea
normativă a unei societăţi se schimbă în timp, ceea ce face ca acelaşi tip de acte să fie considerate în mod diferit datorită evoluţiei normativităţii. Supravegherea sau controlul încălcării normelor şi sancţionarea indivizilor devianţi a fost istoric în primul rând un subiect
privat, care ţinea de o dimensiune a vieţii de familie, a vieţii comunitare şi mult mai rar un
subiect al activităţilor statului. De fapt, atât presiunile pentru respectarea normelor, cât şi
administrarea sancţiunilor erau funcţii îndeplinite în toate epocile premoderne prioritar de
către grupurile de apartenenţă ale indivizilor. Familia avea în primul rând sarcina să îşi
apere membrii, dar şi să sancţioneze pe cei care încălcau normele.
În societăţile vechi, normativitatea nu era exprimată într-o formă scrisă, ci se baza
pe continuitatea unor practici şi pe cutume internalizate de indivizi prin socializare. Din
acest motiv, nu putem vorbi în astfel de societăţi de norme formale. Primele legi scrise au
apărut cu cel puţin 4000-4500 de ani în urmă, în Mesopotamia. Istoricii pun în evidenţă începuturile codurilor de legi scrise în oraşul mesopotamian Ebla (în jur de 2400 Î.H.), de
asemenea în Ur, unde apare codul lui Nammu (sec al XXI-lea Î.H.) şi mai târziu, în Babilon,
codul babilonian al lui Esnunna, cel care a precedat codul lui Hammurabi. Toate aceste coduri încercau să confere o formă scrisă unor practici şi unor norme existente de foarte mult
timp, la nivel informal, în societăţile respective. Importanţa codurilor de legi, dincolo de cea
de document istoric, este dată de faptul că forma scrisă va reuşi conservarea unor modele
normative şi performarea mai eficientă a controlului social.
Cel mai cunoscut cod de legi antic este cel al lui Hammurabi, rege al Babilonului în
prima dinastie (1792–1750 Î.H.). Acest cod a fost unul referenţial pentru o perioadă de mai
multe secole, în toată Mesopotamia, el inspirând în realitate majoritatea codurilor de legi ulterioare.
Vechii romani, în secolul V Î.H. au început să utilizeze Legea celor douăsprezece
table (451-450 Î.H.), care a reprezentat de altfel punctul de plecare al dreptului roman. Dreptul Roman a fost redefinit de Împăratul Iustinian (483- 565), în secolul VI D.H., între 529
şi 565, şi va fi utilizat în spaţiul occidental chiar şi după căderea Imperiului Roman de Răsărit (1453). În istoria sistemelor juridice, dreptul roman reprezintă principalul moment referenţial în constituirea sistemului juridic.
Dezvoltarea permanentă a statelor a condus peste tot la o presiune majoră în direcţia exercitării controlului social şi a administrării sancţiunilor la nivel statal, de regulă în
dauna puterii exercitate de familii. Epoca modernă a definit normativitatea, controlul respectării ei şi implicit administrarea sancţiunilor ca o prioritate absolută a statelor. În ceea
ce priveşte normativitatea exprimată informal, astăzi, aproape peste tot, ea a rămas o pro-
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blemă a comunităţilor şi a familiilor. În ceea ce priveşte normativitatea formală, fie că este vorba de crimă, fie că este vorba de spaţiul
normelor civile, administrarea sancţiunilor este un apanaj al statelor.
Este evident pentru oricine că există legi, norme, care se
pot schimba cu uşurinţă (spre exemplu, limita maximă de viteză pe
un drum public) şi norme care au o mare stabilitate şi un grad înalt
Cesare Lombroso
de generalitate.
În secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea, mişcarea iluministă a propus teoria dreptului natural (a legilor naturale), legi care derivă din caracteristicile naturale ale omului. Cu alte
cuvinte, se face distincţia dintre normele care au o bază naturală şi cele care sunt făcute de
om. Drepturile omului sunt naturale, ţin de natura sa, în timp ce legile sunt instrumentate
de cei care deţin puterea. Crima, în această perspectivă de raportare, se referă astfel la încălcarea drepturilor naturale, în timp ce ilegalitatea la încălcarea unei legi. Rezultă deci, că
poţi fi ilegal fără a fi criminal şi invers, crima poate să nu presupună ilegalitate. Pentru criminalitate şi pentru ilegalitate iluminiştii foloseau două sintagme latineşti diferite, “malum
in se“ (rău în sine) şi “malum prohibitum“ (rău interzis). Spre exemplu, dreptul la viaţă este
un drept natural, iar încălcarea lui este o crimă, în timp ce o lege privitoare la o taxă este impusă de cei care deţin puterea, iar încălcarea ei exprimă o ilegalitate. Această distincţie clasică a rămas valabilă mult timp în spaţiul occidental. Evident, o parte din drepturile naturale
sunt protejate prin legi, iar atunci crima poate să fie şi ilegală. Aşa cum o să vedem, abordările sociologice asupra devianţei pun în discuţie paradigma dreptului natural.

Teorii asupra criminalităţii
Criminalitatea, aşa cum am precizat, a fost şi este un subiect de analiză foarte disputat. Teorii care îşi propun să explice fenomenul criminalităţii au fost lansate de foarte
mult timp. Abordările teoretice ale criminalităţii nu au fost
propuse doar de către sociologi, ci de către toţi cei impliCesare Lombroso este italian, de formaţie psihiatru. A caţi în studierea criminalităţii: psihologi, jurişti, criminostudiat la Padua, Viena şi
logi, medici etc. Primele încercări teoretice care şi-au
Paris. A fost profesor de psipropus explicarea criminalităţii din societate au plecat de
hiatrie din 1862, iar din 1876
la ideea că există un determinism biologic al comportaprofesor de medicină legală
mentelor de tip criminal. Acest tip de abordări sunt conşi igienă la Universitartea
din Turin. A introdus în
siderate din acest motiv teorii de factură biologistă.
Italia studiile de antropoloVom începe prezentarea cu “Teoria criminalului
gie criminalistică. Cele mai
înnăscut”, elaborată de Cesare Lombroso (1835 – 1909), la
importante lucrări ale sale
„L'uomo delinquente” (1876; sfârşitul secolului al XIX-lea. Lombroso, profesor de psihiatrie şi, spre sfârşitul vieţii, de antropologie a criminali“Omul criminal”) şi „Le
Crime, causes et remèdes„
tăţii, a lansat o teorie potrivit căreia criminalii au un profil
(1899; Crima, Cauzele şi
biologic predeterminat. Experienţa de psihiatru a lui Ceremediile sale).
sare Lombroso, iar din 1871 chiar de director al spitalului

209

sociologie form 2_final tipar 1:sociologie form 1 31.05.2009 19:40 Page 210

Concepte fundamentale în sociologie
de psihiatrie de la Pesaro l-a făcut să ia în consideraţie
relaţia directă dintre psihopatologia criminalităţii
William Herbert Sheldon este un
important psiholog american, şi aspectul şi defectele fizice ale indivizilor. Este de altcunoscut pentru studiile sale
fel ştiut că multe tipuri de afecţiuni psihice sunt asoasupra tipologiilor somatice şi ciate şi cu anumite caracteristici fizice ale
asupra antropometriei. Lucrarea
respectivelor persoane. În această direcţie, Lombroso
fundamentală, pentru teoria sa
asupra tipurilor
somatice, considera că tendinţele criminale sunt determinate de
este „The varieties of human aspecte biologic constitutive şi că ele pot fi identificate
physique: An introduction to
la nivelul fizionomiei şi caracteristicilor fizice ale perconstitutional
psychology”
soanelor. În opinia lui Lombroso, criminalii au o fi(1940), (“Varietăţile tipurilor
zionomie specifică, care îi distinge de oamenii
umane: O introducere la psiobişnuiţi,
spre exemplu, criminalul înnăscut are frunhologia constituţiei
fizice”)
tea teşită şi proeminentă, sprâncenele groase, părul
roşcat, maxilarul puternic etc.
Lombroso s-a bazat în lucrările sale pe studiile asupra criminalilor, efectuate de el
vreme de câteva decenii. Cu siguranţă, teoria sa este interesantă şi destul de ispititoare. Ea
este, însă, destul de uşor atacabilă, cel puţin pentru motivul că aceeaşi practică criminalistă
desfăşurată în Italia sau oriunde altundeva, ne evidenţiază existenţa în realitate a unei tipologii extrem de vaste a criminalilor.
Tot o teorie de factură biologistă, dar mult mai consistentă din punct de vedere al
bazelor sale teoretice, a elaborat William Sheldon (1899 – 1977), în prima parte a secolului
trecut. El a propus o clasificare a oamenilor din punctul de vedere al constituţiei lor somatice, considerând trei tipuri fundamentale. ectomorful, este tipul somatic înalt, slab, cu
membre lungi, iar ca structură de personalitate este introvertit, fragil, predispus spre meditaţie. Tipul endomorf este dimpotrivă tipul somatic mic de statură, gras, cu membre scurte,
iar ca structură de personalitate este relaxat, jovial, sociabil. Al treilea tip, cel mesomorf,
este tipul atletic, cu osatură şi muşchiulatură puternice, cu proporţii optime de înălţime şi
greutate şi cu o structură de personalitate marcată de energie puternică, dorinţă de afirmare, curaj. Cercetările lui Sheldon asupra raportului dintre structura somatică şi profilul
de personalitate l-au condus la ideea corespondenţelor dintre acestea, cum sunt şi cele prezentate anterior. Pentru el, tipul mesomorf prin personalitatea sa este totodată tipul uman
predispus la criminalitate într-o măsură mai mare decât celelalte două categorii.
Desigur, şi abordarea propusă de Sheldon este atacabilă, cel puţin pentru faptul că
ea propune ca explicaţie teoretică un lucru de bun simţ. Este, pe undeva, firesc ca persoanele
puternice să utilizeze mai degrabă forţa în relaţiile cu alţii, cel puţin comparativ cu cei care
nu pot avea un asemenea avantaj. Putem, pe de altă parte, observa destul de uşor faptul că,
în realitate, criminalitatea care se bazează pe utilizarea violenţei este doar un singur tip de
criminalitate.
O teorie biologistă mult mai modernă, elaborată relativ recent, porneşte de la ideea
de determinant genetic al criminalităţii. Este vorba de teoria cromozomului suplimentar. Geneticienii au descoperit încă la începutul anilor 50 că o parte a bărbaţilor deţine
un cromozom Y suplimentar. Studiile arată că în medie la 1000 de bărbaţi unul are un cro-
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mozom Y în plus, adică are o bază cromozomială de tipul XYY, în loc
de XY (în mod normal bărbaţii au cromozomi XY, iar femeile XX).
Tendinţa cercetătorilor a fost aceea de a-i considera pe aceştia super-bărbaţi, iar primele statistici efectuate de specialişti au
arătat că aceşti bărbaţi sunt mai agresivi şi mult mai predispuşi la
acte deviante decât ceilalţi. Spre exemplu, în anii 60 s-a descoperit
că incidenţa cazurilor de bărbaţi din închisori care au astfel de croEdwin Sutherland
mozomi este mai mare decât incidenţa cazurilor de „super-bărbaţi”
de la nivelul populaţiei. Cu alte cuvinte, există o corelaţie între prezenţa cromozomului Y
suplimentar şi criminalitate.
Această teorie genetică este, desigur, mult mai consistentă ştiinţific decât precedentele. Analizele şi cercetările ulterioare însă, efectuate pe alte tipuri de populaţii au pus totuşi la îndoială primele date obţinute. Spre exemplu, într-un studiu efectuat în Danemarca
pe aproximativ 31 400 de bărbaţi care au fost selectaţi în funcţie de înălţime (fiind aleşi doar
cei mai înalţi, deoarece se presupune că extra-cromozomul Y duce la o înălţime mai mare)
au fost identificaţi printre aceştia doar 12 bărbaţi cu un cromozom Y suplimentar şi nici unul
dintre ei nu comisese acte de violenţă.
În concluzie, despre toate aceste abordări biologiste putem afirma că au o limită
fundamentală comună, care le face inoperante în explicarea criminalităţii. Ele, de fapt,
asumă un postulat tacit, care în realitate este doar
Edwin H. Sutherland este un soci- o teză falsă şi anume că agresivitatea ridicată a unei
olog american de formaţie interpersoane implică în mod necesar criminalitatea. O
acţionalistă. A fost profesor la anumită predispoziţie agresivă, dată de un anume
Indiana University, unde a creat o
profil somatic sau de anumite caracteristici fizice
adevărată şcoală de criminologie. A
sau
psihice, nu implică în mod necesar un profil de
propus termenul de “criminalitate a
gulerelor albe” încă din 1939, an în criminal. Există două tipuri mari de argumente
care a ajuns Preşedinte al Asociaţiei care contrazic toate aceste abordări. În primul
americane de sociologie. A propus, rând, o mare parte a actelor criminale, în special în
de asemenea, teoria asocierii diferlumea contemporană, nu implică agresivitatea sau
enţiale, ca teorie a devianţei,
forţa
fizică, ci mai mult inteligenţa. Putem vorbi
potrivit căreia expunerea la comportamente deviante conduce în chiar de o criminalitate a “gulerelor albe”, concept
baza interacţiunilor la învăţarea propus de sociologul american Edwin Sutherland
acestor comportamente. Lucrarea (1883 – 1950), pentru a desemna criminalitatea
cea mai importantă este monografia
persoanelor cu un nivel educaţional ridicat, care
“White-Collar Crime” (Criminalitatea gulerelor albe) apărută în utilizează mijloace şi instrumente speciale (tehnici,
1949, dar este autorul şi al altor lu- procedee administrative, dar astăzi şi tehnici incrări de referinţă: “Twenty Thou- formatice, economice etc.) pentru acţiuni de tip crisand Homeless Men” “Douăzeci de minal şi care nu corespund sub nici o formă
mii de oameni fără adăpost” (1936),
profilelor indicate de abordările prezentate mai de
“The Professional Thief” “Hoţul
profesionist” (1937), “Principles of vreme. Al doilea şi cel mai important argument
Criminology” “Principii de crimi- este însă acela că, în absolut toate cazurile, criminologie” (1939 ed. a treia).
nalitatea este definită social. Aşa cum am mai spus,
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criminalitatea are o dimensiune relativă, dată de un context comunitar sau societal. Mai
mult decât atât, societatea oferă celor care eventual au un anumit profil somatic, un anumit
tip de personalitate puternică, anumite predispoziţii agresive, mai multe variante de cariere
sociale şi nu doar pe cea de criminal. Ne putem întreba foarte simplu de ce cineva cu o predispoziţie agresivă trebuie să ajungă criminal şi nu poliţist, militar, boxer, sportiv în general?
Este evident că, un posibil profil biologic agresiv predeterminant, poate fi valorificat în societate în forme variate, cele mai multe acceptate şi chiar valorizate pozitiv. La urma
urmei de ce trebuie să credem că dacă cuiva nu îi este frică de foc ori este de-a dreptul fascinat de el, trebuie să ajungă piroman şi nu pompier?
O altă categorie de teorii care îşi propun explicarea devianţei şi criminalităţii sunt
cele de factură psihologică şi psihanalitică. Punctul de plecare al acestor teorii este acela al
existenţei unei baze psihice pe care o au actele criminale. Există, după cum ştim, criminali
psihopaţi, care au anumite tulburări de personalitate, unele din acestea având chiar baze
genetice, altele fiind dobândite social. Cu alte cuvinte, există temeiul de a lua în considerare
existenţa corelaţiilor directe între anumite caracteristici de ordin psihologic şi criminalitate,
cel puţin în anumite cazuri.
Psihanaliza, în special prin Freud, a propus chiar o teorie a personalităţii psihopate,
personalitate care are la bază anumite conflicte şi tensiuni produse la nivelul experienţei individuale frustrante trăită de indivizi, în special în copilărie.
Nu ne propunem să dezvoltăm acest tip de teorii, trebuie doar să spunem că ele îşi
propun să explice, nu criminalitatea, ci doar anumite tipuri de criminalitate, cele de natură
psihopatologică. Contrar credinţelor pe care le au mulţi oameni, construite în special prin cinematografie şi, mai larg, mass media, trebuie să spunem că ponderea acestor cazuri în cazuistica criminalităţii este extrem de redusă.

Abordarea sociologică a criminalităţii
Criminalitatea este un fenomen întotdeauna semnificativ social cu o incidenţă universală, fiind prezent la nivelul tuturor formelor de organizare socială. Din acest motiv, aşa
cum este firesc, criminalitatea şi, mai larg, devianţa au preocupat în permanent cercetătorii sociali. Practic, în toate perspectivele tradiţionale de analiză sociologică s-au dezvoltat
teorii asupra criminalităţii. Vom încerca în continuare să prezentăm câteva asemenea
teorii, pe care le putem considera clasice. Vom începe cu o teorie referenţială, aparţinând
perspectivei structural – funcţionaliste, propusă de sociologul american Robert K. Merton
(1910-2003).
La mijlocul secolului trecut, Merton a propus o teorie asupra criminalităţii care avea
ca punct de plecare teoria anomiei propusă de Durkheim. Merton porneşte în analiza sa de
la conceptul de anomie, monetizat în sociologie de Émile Durkheim, pentru a desemna starea de disoluţie normativă, respectiv acea stare în care normele nu mai au forţă comunitară
sau societală şi prin urmare nu mai sunt respectate. O astfel de situaţie de disoluţie a puterii normelor apare ca o caracteristică generală a ordinii normative din societate.
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Contrar unei păreri pe care o avem la nivelul vieţii obişnuite, devianţa nu este considerată de Durkheim, ca şi de majoritatea sociologilor care au studiat-o, ca ceva rău, ca ceva
în afara societăţii, ceva care este de evitat şi care se poate evita dacă, să presupunem, controlul social ar fi mai bun. Pentru Durkheim, un act deviant precum prostituţia, furtul sau
crima sunt fapte sociale, la fel ca oricare altele. Faptul social este pentru sociologul francez
orice mod de a acţiona, fixat sau nu, în stare să exercite asupra individului o
constrângere exterioară, sau care este general pe întreg cuprinsul unei societăţi date, având o existenţă proprie, independentă de manifestările sale individuale.
Tot ceea ce oamenii fac în societate, “mânaţi” de o presiune dată de mecanismele sociale este un fapt social. Crima nu este ceva în afara societăţii, ci ea face parte integrantă din
viaţa socială. În această perspectivă, pentru funcţionalişti, crima, ca şi devianţa mai general,
au funcţiile lor sociale, pentru că:
Devianţa clarifică şi reliefează pentru indivizi normele sociale, marcându-se astfel jaloanele normative ale societăţii.
Devianţa, prin reacţiile pe care le generează la nivelul comunităţilor, conduce la creşterea solidarităţii sociale. (Tocmai din acest motiv, administrarea justiţiei se face în mod
public, în toate societăţile cunoscute)
Devianţa este un factor major al schimbării sociale, majoritatea invenţiilor umanităţii
fiind iniţial simple comportamente sau acţiuni deviante.
Robert K. Merton, unul dintre cei mai importanţi teoreticieni ai perspectivei structural-funcţionaliste, a preluat conceptul de anomie utilizat de Émile Durkheim şi l-a definit
din perspectiva incapacităţii oamenilor de a utiliza în acţiunile sociale mijloace instituţionale
legitime sau/şi de a avea scopuri culturale acceptate social.
Pentru Merton, în orice acţiune socială avem definite pe de o parte, o serie de scopuri, iar pe de altă parte, mijloace care permit îndeplinirea respectivelor scopuri. Atât scopurile, cât şi mijloacele pot fi acceptate şi considerate astfel legitime într-o societate sau,
dimpotrivă, pot să nu fie acceptate şi să le considerăm atunci ca fiind ilegitime. Spre exemplu, scopul de “a produce bani” este unul legitim, deci este acceptat în societate, în timp ce
scopul de a da foc unei şcoli nu este unul acceptat. Mijloacele pot fi şi ele acceptate, de exemplu, comerţul este un mijloc legitim de a produce bani, în timp ce furtul sau tâlhăria, deşi
sunt mijloace de a produce bani, nu sunt acceptate social.
Figura 11.1 Matricea tipurilor deviante la Robert Merton
tipul uman
Conformistul
inovatorul
Ritualistul
anarhistul
Revoluţionarul

scopuri
mijloace
legitime
legitime
legitime
ilegitime
ilegitime
legitime
ilegitime
ilegitime
ilegitime/legit- ilegitime/legitime
ime

devianţă
nedeviant
deviant
deviant
deviant
deviant /nedeviant
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Dacă luăm în calcul faptul că există posibilitatea de a opera toate combinaţiile între
scopuri şi mijloace, acceptate sau nu, atunci putem construi o matrice ca cea alăturată în
care să avem prezente toate situaţiile posibile de acţiune socială.
Primul tip, propus înaceastă matrice de analiză, este cel al conformistului. Acesta,
în acţiunile sale îşi defineşte atât scopuri, cât şi mijloace legitime şi, prin urmare, este un tip
nedeviant. Cel care îşi defineşte scopuri legitime, dar utilizează alte mijloace decât cele acceptate social, este un inovator, pentru că inventează mijloace noi pentru achiziţia unor
scopuri acceptate social. În această categorie poate intra atât cel care descoperă o nouă modalitate de a câştiga bani (să zicem tranzacţii pe internet), cât şi hoţul, pentru că şi acesta utilizează mijloace nelegitime pentru a îndeplini un scop legitim (achiziţia de bani). Evident,
inovaţia, în această accepţie, este un tip de devianţă.
Ritualistul este persoana care, deşi utilizează mijloace legale, nu are pentru acţiunile sale scopuri legitime. Cel mai adesea se întâmplă acest lucru în cazul activităţilor care
nu mai sunt necesare, dar care se săvârşesc în continuare. Acţiunile respective spunem că
sunt ritualice pentru că ele se produc fără a exista un temei, adică ele nu mai au scopuri acceptate. Spre exemplu, completarea unor formulare pentru obţinerea de date despre persoane este un mijloc acceptat social (fiind utilizat în nenumărate locuri, la angajare, la
depunerea unor dosare de bursă, în administraţie etc.). Acesta este un mijloc acceptat social,
comparativ cu ascultarea convorbirilor telefonice, sau citirea corespondenţei personale, care
deşi reprezintă evident mijloace de achiziţie a unor informaţii despre persoane, nu sunt acceptate în societate. Prin urmare, completarea unor formulare reprezintă un mijloc legitim.
În vechiul regim astfel de formulare erau utilizate, spre exemplu, şi pentru înscrierea la concursurile de admitere în învăţământul universitar. Datele care erau cerute ţineau de un scop
legitim în acel moment, de a afla informaţii despre familia candidatului, despre şcoala pe
care a urmat-o, despre situaţia politică, civică, profesională atât a candidatului cât şi a familiei sale. O parte importantă a informaţiilor respective astăzi nu mai constituie un scop de
informare pentru instituţiile de învăţământ superior. Cu toate acestea, multe dintre ele mai
sunt solicitate în numeroase cazuri, deşi nimeni nu are nevoie şi nu se uită peste ele vreodată (tocmai pentru că date precum profesia tatălui sau a mamei nu mai sunt necesare astăzi nimănui). Prin urmare, scopul achiziţiei acestor date nu mai este legitim, dar mijlocul
utilizat, formularul, poate fi. Din acest motiv, şi astfel de acţiuni pot fi considerate ca deviante.
anarhistul este cel care nu acceptă nici scopurile şi nici mijloacele legale definite
pentru o anume acţiune. Devianţa în acest caz este evidentă şi nu necesită comentarii speciale. Cazul revoluţionarului este însă mai interesant. În multe situaţii, în viaţa socială
există posibilitatea ca normele care reglementează legitimitatea mijloacelor şi a scopurilor
să se schimbe, tocmai datorită acţiunilor deviante. În acest mod, ceea ce a fost considerat ilegitim, ca scop sau mijloc, devine acceptat după o anume perioadă de timp şi astfel actul,
deviant iniţial, se redefineşte ca unul normal. În Decembrie 1989, în timpul regimul comunist, schimbarea administraţei politice era un scop ilegitim social. Mijlocul de a realiza
schimbarea, protestul, manifestaţia de stradă, erau şi ele considerate ilegitime. Acţiunile din
Decembrie au condus la schimbarea ordinii normative şi la reconsiderarea legitimităţii.
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Astfel, protestul împotriva unui regim politic a devenit unul legitim, iar manifestaţia de stradă, la rândul ei, a devenit legitimă.
După cum se observă, diferenţa dintre anarhist şi revoluţionar este una conjuncturală şi contextuală, adică ea ţine de conjunctura şi contextul social şi nu de calitatea intrinsecă a scopurilor
sau mijloacelor acţiunilor respective. Prin urmare, orice revoluţie
este ilegală până învinge, iar dacă nu învinge în mod necesar şi norHoward Becker
mal participanţii vor fi consideraţi criminali.
Teoria etichetării. O teorie sociologică care a avut şi are un rol foarte important
în cercetările dedicate devianţei este teoria etichetării, propusă într-o manieră sistematică,
la începutul anilor `60, de sociologul american Howard Becker (n. 1928). Sociologul american, student al unor reputaţi interacţionalişti, precum Herbert Blumer (1900-1987) sau
Everett Hughes (1897-1983), a plecat în teoria sa de la elementele bazale ale paradigmei interacţionaliste propusă de George Herbert Mead. Mai mult, el a preluat conceptul de definire a situaţiei, propus de Thomas, considerând că devianţa este un produs al modului
în care noi definim actele săvârşite de ceilalţi. Elementul forte al abordării sale îl reprezintă ideea că devianţa este un produs al interacţiunilor dintre indivizi, prin intermediul
cărora se etichetează comportamentele indivizilor, şi implicit ei, potrivit unor definiţii pe care oamenii le dau în Howard Saul Becker este un
celebru sociolog, cântăreţ de
diverse situaţii.
jazz şi fotograf american, şi-a
Pe de altă parte, însă, aplicarea etichetelor de defăcut studiile la Universitatea
viant (persoană certată cu legea, turbulent, hoţ, agitator din Chicago, iar în tinereţe a
etc.) generează la rândul ei comportamente conforme cu
fost pianist profesionist. De
cele etichetate ca deviante, pentru că aplicarea etichetelor altfel este un pionier al unei
întregi ramuri a sociologiei,
va însemna pentru un subiect particular un proces de desociologia artei, fiind printre
finire a situaţiilor relaţionale în care acesta se află, iar în
primii care au propus o astfel
final vom avea consecinţe reale, generate de definiţiile sude disciplină academică.
biective cu care acesta operează, adică acte de tip deviant. Lucrarea sa fundamentală, în
propune
teoria
Devianţa nu doar că este dată de un proces de etichetare, care
etichetării,
„Outsiders:
Studproces parţial independent de actul în sine săvârşit de un
ies in the Sociology of Deindivid, dar acesta generează şi o presiune de conformare
viance” a fost publicată în
a indivizilor etichetaţi la eticheta propusă, generând ca şi
1963. A mai publicat nuconsecinţă acţiuni de tip deviant.
meroase articole şi lucrări în
domeniul sociologiei vizuale,
Există în ceea ce am prezentat două componente.
a sociologiei artei, ca şi în
Mai întâi, avem ideea că orice act deviant este considerat
privinţa scrierii academice,
astfel doar în măsura în care societatea îl etichetează în
lucrarea sa „Writing for Soacest mod, iar în al doilea rând, această etichetă odată
cial Scientists: How to Start
aplicată va presa indivizii, grupurile sau instituţiile care o
and Finish Your Thesis,
Book, or Article” este considprimesc să se comporte conform acesteia. Cu alte cuvinte,
erată
de referinţă în multe
dincolo de relativismul devianţei, etichetarea va produce
dintre universităţile americomportamente de acelaşi tip cu cele care sunt etichetate
cane.
astfel în societate.
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Etichetarea, deşi este un proces subiectiv, funcţionează doar pe baza interacţiunilor
permanente dintre oameni. Cu alte cuvinte, nu doar că aplicăm etichete anumitor persoane,
dar ne şi comportăm faţă de acestea în baza respectivelor etichete. Dacă noi credem, de
exemplu, că o anumită persoană a furat ceva, atunci îi vom aplica eticheta de hoţ şi ne vom
comporta ca atare, indiferent dacă acest lucru este sau nu adevărat. Putem raţiona şi într-o
manieră inversă, dacă cineva care a furat nu este etichetat ca hoţ, neştiindu-se acest lucru,
ne vom raporta la respectiva persoană ca faţă de un om cinstit. Cu alte cuvinte, întotdeauna
comportamentele noastre faţă de ceilalţi şi implicit interacţiunile pe care le construim cu
aceştia sunt determinate exclusiv de etichetele pe care le dăm celorlalţi şi nu de caracteristicile pe care aceştia le au „în realitate”. În general, în viaţa socială aplicăm permanent etichete şi ne comportăm faţă de cei din jur în baza acestora. Rezultă prin urmare, că prin
etichetarea unei persoane ca deviante, noi vom avea comportamente şi relaţii cu aceasta ca
şi când aveam de a face real cu o persoană deviantă, iar aceste comportamente ale noastre
vor fi reale chiar dacă definiţia a fost strict subiectivă. Mai mult, răspunsul la interacţiuni al
persoanelor etichetate nu pot depăşi eticheta acordată, ci dimpotrivă, adesea persoanele
tind să confirme aceste etichete. Dacă un copil la şcoală este izolat de ceilalţi pentru că i s-a
pus eticheta de bătăuş sau hoţ, el va fi izolat în realitate şi cel mai probabil îşi va însuşi în
timp eticheta respectivă prin valorificarea oricăror aspecte pozitive ce decurg din etichetarea în cauză.
Procesul de etichetare este unul continuu, etichetele având propria dinamică. Ele depind de natura şi volumul interacţiunilor dintre oameni. Rezultă aşadar că etichetele se învaţă, iar devianţa este dependentă întotdeauna de numărul celor care etichetează anumite
acţiuni că fiind deviante. Prin urmare, una din formele de reducere a devianţei o reprezintă
inclusiv schimbarea etichetelor. Mai mult, etichetarea este un proces întotdeauna contextual
şi situaţional, prin urmare, inclusiv devianţa, are un asemenea caracter.

Controlul social
Controlul social se referă la totalitatea instituţiilor, practicilor şi procedeelor prin
care o societate particulară menţine respectul faţă de normele sociale şi încearcă să reducă
acţiunile/comportamentele sociale cu caracter deviant. Prin urmare, controlul social se referă la mecanismele prin care este asigurată respectarea ordinii normative într-o societate.
Controlul social este fundamental pentru existenţa oricărei societăţi sau comunităţi. Din
acest motiv, el este asigurat prin funcţionarea mai multor tipuri de instituţii sociale.
Trebuie să distingem, de la bun început, între instituţiile de control social şi instituţiile care au funcţii de control social. Primele sunt instituţii care au ca obiectiv
central, implicit ca funcţie principală, realizarea controlului social. Spre exemplu, poliţia,
tribunalele, închisorile sunt instituţii care îşi propun prioritar realizarea controlului social.
Există alături de acestea un număr cu mult mai mare de instituţii, care au alte funcţii majore, dar care îndeplinesc secundar şi funcţia de control social. Familia, spre exemplu, este
o instituţie socială fundamentală care are multiple funcţii, inclusiv pe aceea de control social. Ea realizează această funcţie, atât prin modul în care gestionează procesul de socializare,
cât şi prin exercitarea directă a controlului asupra propriilor membri.
216

sociologie form 2_final tipar 1:sociologie form 1 31.05.2009 19:40 Page 217

Alfred Bulai
Comunităţile teritoriale (de dimensiuni mici, în special cele rurale) au şi ele numeroase mecanisme instituţionale prin care realizează şi exercită controlul social asupra membrilor (instituţii religioase, culturale, civice). Din acest motiv, spre exemplu, în procesele de
migraţie din România anilor ‘70-’80, au apărut extrem de multe probleme (de tip infracţional sau contravenţional) la nivelul populaţiei care a migrat din mediul rural spre oraşele sau
platformele industriale, tocmai din cauza faptului că, pentru respectivele persoane, a dispărut, în mod brusc, controlul social tradiţional realizat de instituţiile de la nivelul comunităţilor de origine, în primul rând cele ale familiilor, vecinătăţilor, bisericii etc. Este foarte
adevărat că şi astăzi asistăm la un fenomen similar, legat de actele deviante pe care unii cetăţeni români care emigrează le săvârşesc în străinătate.
Mass-media are şi ea funcţii importante de control social, în primul rând în ceea ce
priveşte descurajarea actelor deviante. Mai mult, instituţiile media sunt principalele instituţii care ar trebui să asigure astăzi caracterul public al desfăşurării actelor de justiţie, care,
prin definiţie, aşa cum am arătat, trebuie să aibă un asemenea caracter.
Desigur, pot fi enumerate multe alte tipuri de instituţii, dintre cele mai diverse, care
au funcţii de control social, şi putem porni de la armată, şcoală, instituţii economice şi ajungând până la asociaţia de locatari (sau proprietari) sau bandele de cartier.
Mecanismele prin care se realizează controlul social sunt multiple. Nu trebuie să
reducem controlul social doar la acţiunile de sancţionare a celor care încalcă normele. Controlul social priveşte inclusiv semnalarea actelor deviante, acordarea unui caracter public
actelor de administrare a justiţiei, promovarea mecanismelor prin care se asigură vizibilitate
normativităţii sociale. Tot de controlul social se leagă toate procedeele şi practicile prin care
se cultivă atitudinea de respect a normativităţii, ceea ce se realizează spre exemplu, cu prioritate în instituţiile religioase şi cele de tip militar.

Probleme ale managementului instituţiilor de control
social
Putem deduce uşor din paragraful anterior că rolul central în administrarea controlului social îl au instituţiile care îşi propun în mod prioritar un asemenea obiectiv. Studiul acestor instituţii este relativ recent, preocupări sistematice de cercetare sociologică a
acestor instituţii existând în special după al Doilea Război Mondial.
Cu toate acestea, cea mai importantă reformă a închisorilor, produsă în secolul al
XIX-lea a aparţinut unui sociolog, istoric şi politolog francez, Alexis de Tocqueville (1805 –
1859). Gânditorul francez, renumit pentru lucrarea sa fundamentală, “Democraţia în America”, a călătorit în tânărul stat american pentru a studia de fapt nu viaţa politică americană,
ci sistemul penitenciarelor de acolo. De altfel, celebra sa carte asupra relaţiilor politice din
societatea americană a fost mai degrabă un produs conjunctural al vizitei în Statele Unite.
Tocqueville a propus o reformă radicală pentru organizarea penitenciarelor, reformă
a căror principii de bază sunt prezente şi astăzi ca elemente importante ale funcţionării managementului acestor instituţii. Spre exemplu, până în secolul al XIX-lea, închisoarea clasică avea pereţi foarte groşi, uşi foarte solide la celule, fără vizibilitate exterioară, deţinuţii

217

sociologie form 2_final tipar 1:sociologie form 1 31.05.2009 19:40 Page 218

Concepte fundamentale în sociologie
neavând contact vizual între ei şi nici cu gardienii. Acest sistem
reclama un număr apreciabil de gardieni şi de regulă nu permitea o supraveghere reală, permanentă, a deţinuţilor. Tocqueville a arătat că o închisoare trebuie organizată, de fapt,
exact invers, adică pe principiul vizibilităţii, fiind foarte important, spre exemplu, ca deţinutul să ştie că poate fi observat în
orice moment, chiar dacă în realitate el nu este în permanenţă
Alexis de Tocqueville
monitorizat.
Modelul propus de el, al închisorii circulare, cu celule
cu gratii care permit accesul vizual permanent asupra celor închişi este larg răspândit astăzi
în lumea occidentală. Acest sistem s-a dovedit nu doar mai sigur şi mai economic, dar şi mai
funcţional şi acceptabil psihologic pentru deţinut.
Cercetările sistematice asupra penitenciarelor şi mai general asupra instituţiilor de
control social aparţin însă secolului al XX-lea. În cele ce urmează prezentăm doar două din
problemele centrale care au preocupat specialiştii din acest domeniu. Prima este aceea a asigurării caracterului public al justiţiei. A doua se leagă de rolul social pe care îl deţine un tip
particular de instituţie socială, închisoarea.
Caracterul public al justiţiei se referă la faptul că, pentru a fi utilă din punct de vedere social, administrarea justiţiei ar trebui să aibă un caracter public. Orice sancţionare a
unui comportament infracţional ar trebui să fie valorificată social. Justiţia nu îşi propune niciodată doar sancţionarea unor criminali, ci întotdeauna ea trebuie să mai îndeplinească şi
alte câteva funcţii cum ar fi:
reafirmarea şi revalidarea normativităţii încălcate prin actul deviant;
potenţarea la nivel general a încrederii în ordinea normativă;
oferirea unei satisfacţii atât victimelor, cât şi comunităţilor în care s-au produs
actele deviante.
Aceste obiective nu se pot realiza decât dacă administrarea justiţiei are caracter public. Întotdeauna în istorie, în orice societate, asigurarea caracterului public al justiţiei a fost
considerată o problemă mai importantă decât oricare alt aspect al funcţionării sistemului judiciar. Adesea, în istorie, chiar administrarea sancţiunii avea un astfel de caracter, decapitarea, arderea pe rug, biciuirea sau alte tipuri de sancţiune exercitându-se în public.
În societatea contemporană, mass media reprezintă principalul instrument care
poate da un profund caracter public justiţiei. Din păcate, în România există numeroase aspecte discutabile privitoare la modul în care acest lucru se realizează. Tendinţa contemporană, este drept că nu doar la noi, fiind mai degrabă aceea de a mediatiza actele deviante ca
atare şi mai puţin procesul administrării justiţiei.
Un posibil indicator al normalităţii funcţionării sistemului juridic îl reprezintă natura produselor mediatice care privesc fenomenele infracţionale. Spre exemplu, în majoritatea societăţilor occidentale, media (în primul rând cinematografia, televiziunea, teatrele,
etc.) prezintă poliţiştii, judecătorii, procurorii, avocaţii, detectivii, etc. ca personaje pozitive,
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cel mai adesea într-o dimensiune eroică în raport cu viaţa comunităţilor respective. La noi,
acest lucru nu se întâmplă decât sporadic. Mai mult, în cultura noastră media, aceste personaje sunt mai degrabă negative, dacă ne gândim cel puţin la personajul poliţistului.
Într-o societate în care media propune poliţistul ca personaj, în principal prost, incompetent,
fals erou, incult, putem afirma în mod cert că sistemul justiţiei şi implicit controlul social
funcţionează deficitar.
O a doua problemă pe care dorim să o prezentăm este una care a stârnit numeroase
dispute în ultimele decenii între specialişti. Este vorba de funcţia pe care o deţin închisorile,
ca instituţii fundamentale de control social, în procesul de prevenţie a infracţionalităţii.
Închisoarea modernă este o formă relativ nouă de control social. Ea a apărut în secolul al XVII-lea, mai întâi sub forma unor “case de muncă”, locuri în care erau strânşi, dar
şi izolaţi totodată de societate, toţi aceia care erau consideraţi “anormali”. Era vorba de criminali, dar şi de persoane cu hadicapuri majore, de bolnavii incurabili, persoane foarte bătrâne, care nu erau îngrijite de nimeni etc. Cu alte cuvinte, aceste “case” erau ceva între
închisoare, lagăr, spital şi azil de bătrâni.
Trebuie să precizăm faptul că au existat instituţii similare închisorii şi până la modernitate, însă acestea au avut un rol minor în sistemul de control social, deoarece majoritatea sancţiunilor în perioada premodernă, aşa cum am precizat anterior, erau sancţiuni
directe, administrate public. Fie că era vorba de omorârea prin diverse mijloace a unor criminali, fie că era vorba, pentru infracţiuni minore, de
Alexis de Tocqueville, gândischingiuire, bătaie, biciuire etc., toate aceste tipuri de
sancţiuni se administrau în spaţiul public. Detenţia, deşi tor francez de origine nobiliară, bunicul său, Chrétien de
era posibilă şi a existat încă din antichitate, nu era o sancMalesherbes (1721–1794)
ţiune în sine, ci o modalitate de a reţine pe termen scurt, fiind un importat politician
pentru anchetă, un criminal, ori un mijloc de a-l concăzut victimă a Revoluţiei
strânge să îşi onoreze nişte angajamente. În alte situaţii, Franceze. A decis să lucreze
în administraţie încă din
cei închişi erau ţinuţi în detenţie perioade scurte de timp
tinereţe, optând chiar pendoar pentru a presta anumite servicii la nivelul unor intru o carieră politică. Are
stituţii sau în comunitate. O altă formă de detenţie istoocazia să călătorească în
rică era cea care reţinea o persoană pentru că, fie avea un America pentru a studia sisstatut de prizonier (numai pentru persoane care erau im- temul penitenciarelor, unde
portante social şi politic), fie din varii motive nu exista un împreună cu bunul său
prieten Gustave de Beaudrept de sancţionare mai severă a acestora.
mont stă nouă luni de zile,
Încă din secolul al XIX-lea, când deja putem între 1831 şi 1832, şi pune
spune că existau închisori autentice (în sensul actual) în bazele atât ale lucrării “Sistoate statele europene, ca şi peste ocean, s-a ridicat pro- temul de penitenciare din
blema utilităţii acestor instituţii. Pe măsură ce cea mai Statele Unite şi aplicarea lui
în Franţa” (1833), cât şi ale
mare parte a sancţiunilor justiţiei s-au concentrat spre pricărţii sale capitale “Demovarea de libertate, s-a pus tot mai mult problema rolului caraţia în America”, publiacestui sistem în prevenţia şi controlul infracţionalităţii. cată în patru volume între
Mulţi din cei care au studiat închisorile au constatat ade- 1835 şi 1840.
sea că acestea erau în fapt nu centre de corecţie a com-
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portamentelor, instituţii ale socializării şi integrării în societate, ci dimpotrivă adevărate
“şcoli ale infracţionalităţii”. Cei mai mulţi dintre cei care treceau prin aceste instituţii
recidivau, adesea ajungând la crime chiar mai grave. Prima explicaţie care s-a dat unei astfel de disfuncţionalităţi a fost de natură ecologică. Contactul cu un mediu de tip infracţional
poate conduce la o socializare de acest tip, iar pentru cei care nu săvârşiseră infracţiuni majore, resocializarea poate conduce chiar la o maximizare a comportamentelor deviante.
Din aceste motive s-a afirmat treptat, în secolul al XX-lea, o politică de reformă a sistemului penitenciarelor centrată pe ideea de a ridica permanent calitatea ecologică a închisorilor (a mediului social al acestora). Astfel, a început o adevărată campanie de “umanizare”
a condiţiilor de viaţă din închisoare, punându-se tot mai pregnant problema drepturilor deţinuţilor, a libertăţilor lor spirituale, a nevoii de confort, ajungându-se, în cazul unora dintre deţinuţi, să se asigure condiţii de viaţă mai bune decât cele avute în libertate.
Statele care au iniţiat astfel de reforme au început totodată să cheltuiască pentru
deţinuţi sume mai mari decât cele pentru alte categorii sociale aflate în grija statului, cum
ar fi copiii din orfelinate sau bătrânii din aziluri. Efectele acestor politici sunt însă discutabile. Aceasta pentru că, în realitate, socializarea negativă se produce datorită unor tipuri de
relaţii sociale, datorită influenţei unor oameni şi doar secundar datorită mediului fizic. Atât
timp cât mediul este compus din infractori, care au aceleaşi seturi de valori, aceleaşi tipuri
de comportamente deviante, este dificil de gândit că procesele de socializare negativă, de
întărire a comportamentelor infracţionale, şi chiar de specializare infracţională, au cum să
dispară doar pentru că există condiţii şi confort în închisoare.
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Rezumat
Una dintre componentele fundamentale ale oricărei societăţi este normativitatea socială. În raport cu aceasta, comportamentele indivizilor pot să fie mai mult
sau mai puţin conforme sau, altfel spus, mai mult sau mai puţin deviante. Orice abatere de la normativitatea socială poartă numele de devianţă. La rândul lor, normele
contează diferit într-o societate, aşadar şi sancţiunile pentru încălcarea acestora vor
fi, corespunzător, mai uşoare sau mai severe. În funcţie de natura normelor respectate într-o societate (formale şi informale), sancţiunile pot fi exprimate formal (de
exemplu, amenda) sau informal (respingerea persoanei deviante la nivelul comunităţii, grupului din care face parte, etc.). Astfel, în funcţie de normele încălcate şi de tipul
de sancţiune asociat acestora, distingem între: legi penale (normele formale cărora
le sunt asociate sancţiuni severe); legile civile (normele formale cărora le sunt asociate sancţiuni uşoare); morala (normele informale cărora le sunt asociate sancţiuni
severe); obiceiuri (normele informale cărora le sunt asociate sancţiuni uşoare).
Un tip special de devianţă îl reprezintă criminalitatea, aceasta referindu-se
la situaţia în care sunt încălcate normele juridice pentru care societatea prevede sancţiuni majore. Crima reprezenta, pentru Émile Durkheim, orice act care este susceptibil de a primi o condamnare în baza legii. Ceea ce este extrem de important în analiza
sociologică a devianţei este dimensiunea ei relativă, în sensul în care semnificaţiile acţiunilor şi comportamentelor considerate deviante într-o societate variază în funcţie de
anumite sisteme valorice şi de raportare, care sunt valabile în anumite contexte sau în
anumite momente istorice. A omorî pe cineva poate fi o crimă care atrage după ea o pedeapsă severă, dar poate fi şi un act eroic (în război) sau de îndeplinire a datoriei sociale. Prin urmare, normativitatea socială este cea care determină valorizările noastre
asupra a ceea ce considerăm a fi deviant sau nu. Criminalitatea este definită aşadar întotdeauna social.
În strânsă legătură cu conceptul de devianţă, se folosesc alte câteva concepte,
care se impun a fi clar diferenţiate de acesta. Este vorba despre anormalitate, un
concept aparţinând psihopatologiei şi care se referă la comportamentele şi cazurile
care ies din sfera normalităţii psihice. Un alt concept folosit pentru ilustrarea comportamentului criminal este cel de delincvenţă. Delincvenţa se referă la comportamentele particulare care încalcă normele juridice care definesc crima. La nivelul
practicii, termenul este adesea folosit cu referire la cazurile speciale ale tinerilor care
încalcă legile, în formula de delincvenţă juvenilă.
Primele teorii asupra criminalităţii au fost cele de factură biologistă, explicând comportamentul criminal pe baza unui determinism biologic. Relevantă din
acest punct de vedere este teoria criminalului înnăscut a lui Cesare Lombroso. Potrivit acestuia, criminalii au un profil biologic înnăscut, având o serie de caracteristici fizice care îi deosebesc de ceilalţi oameni, cum ar fi: fruntea teşită şi proeminentă,
sprâncenele groase, părul roşcat, maxilarul puternic.
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O altă teorie de aceeaşi factură îi aparţine lui William Sheldon, care propune
o clasificare a oamenilor în trei tipuri fundamentale în funcţie de constituţia lor somatică. Acestea sunt: tipul ectomorf (înalt, slab, cu membre lungi, introvertit, fragil, dispus spre meditaţie), tipul endomorf (mic de statură, gras, cu membre scurte,
relaxat, jovial, sociabil) şi tipul mesomorf (atletic, cu osatură şi muşchiulatură puternice, cu proporţii optime de înălţime şi greutate, marcat de energie puternică, dorinţă de afirmare, curaj).
Potrivit teoriei lui Sheldon, tipul mesomorf este cel mai predispus la criminalitate comparativ cu celelalte două tipuri.
O altă teorie biologistă mult mai recentă, care încearcă explicarea comportamentului criminal, este teoria cromozomului suplimentar. Potrivit acestei teorii, criminalitatea este determinată genetic, astfel că bărbaţii care deţin un cromozom Y
suplimentar sunt mult mai agresivi şi mult mai predispuşi la săvârşirea de acte deviante.
Toate aceste abordări biologiste care încearcă să explice criminalitatea sunt
inevitabil limitate, caracteristicile fizice, constituţia somatică ori elementele genetice
neputând să explice în întregime varietatea şi complexitatea actelor criminale. Dacă
adăugăm la aceasta şi instrumentarul contemporan în domeniul criminalităţii, pornind de la gradul de inteligenţă, educaţie şi ajungând la tehnologii rafinate, limitele explicative ale teoriilor enumerate mai sus devin evidente.
În perspectivă sociologică, o contribuţie deosebită la dezvoltarea teoriilor privind criminalitatea a avut-o sociologul francez Émile Durkheim. El propune un concept
cheie în analiza normativităţii, acela de anomie. Conceptul se referă la disoluţia normativităţii sociale. Pentru Durkheim, devianţa este parte constitutivă a condiţiilor care
definesc existenţa oricărei societăţi. Ea este înţeleasă ca un fapt social echivalent, din
punct de vedere sociologic, cu oricare alt fapt social.
O dezvoltare consistentă în planul teoriilor criminalităţii aparţine lui Robert K.
Merton. La baza teoriei sale, Merton pleacă de la conceptul de anomie al lui Émile Durkheim. În concepţia sa, în orice tip de acţiune socială, pentru atingerea anumitor scopuri, există definite anumite mijloace. Privite din punct de vedere al normativităţii
sociale, atât scopurile, cât şi mijloacele pot fi legitime sau ilegitime. Pornind de la aceste
premise teoretice, Merton propune o matrice a 5 tipuri umane, privite din punct de vedere al caracterului deviant al acţiunilor lor: conformistul, care îşi defineşte scopuri
şi mijloace legitime; inovatorul, care inventează mijloace nelegitime pentru atingerea unor scopuri acceptate social; ritualistul, care utilizează mijloace legale pentru
atingerea unor scopuri ilegitime; anarhistul, care nu acceptă nici scopurile, nici mijloacele legale definite pentru o anumită acţiune; revoluţionarul, definitoriu pentru
situaţia în care caracterul legitim al mijloacelor şi scopurilor se schimbă tocmai ca urmare a unor acţiuni deviante.
Una din teoriile sociologice extrem de pertinente în explicarea devianţei, dezvoltată în cadrul interacţionalismului simbolic, este teoria etichetării.
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Potrivit acestei teorii, propusă la începutul anilor ’60 de sociologul american
Howard Becker, devianţa este un produs al interacţiunilor în cadrul cărora oamenii
etichetează acţiunile indivizilor, deci şi pe aceştia, în concordanţă cu felul în care îşi
definesc anumite situaţii. O consecinţă directă a etichetării unor comportamente ca
fiind deviante constă chiar în generarea unei conformări comportamentale a indivizilor la eticheta propusă.
Etichetarea este parte integrantă din procesul de construcţie a reprezentărilor
sociale ale indivizilor, implicit şi a reprezentărilor asupra a ceea ce numim devianţă.
Devianţa şi în special criminalitatea este controlată şi redusă în societate
printr-un ansamblu de instituţii care formează controlul social. Pe de o parte, există instituţii de control social cum sunt poliţia, tribunalul, închisorile, iar pe de altă
parte, există instituţii care îndeplinesc funcţii de control social, este vorba despre familie, şcoală, instituţiile religioase, organizaţiile civice.
De asemenea, una dintre instituţiile cu un important rol de control social, pregnant în zilele noastre, este mass-media, probabil cea mai importantă instituţie care
poate asigura caracterul public al desfăşurării actelor de justiţie şi care, totodată, poate
descuraja actele deviante printr-un alt rol major al său, cel de agent de socializare.

Concepte cheie
devianţă; infracţiune; delincvenţă juvenilă; Crimă; Criminalitate; Rata criminalităţii; legi penale; legi civile;
malum in se; malum prohibitum; anormalitate; stigmat;
Criminalitatea gulerelor albe; etichetare; Control social;
închisoare

NOTE:
În sociologie acest termen se referă atât la penalităţi cât şi la recompense. Poţi sancţiona pozitiv sau negativ. În acest context utilizăm doar forma negativă, de penalizare.
27
Termenul a fost lansat în misticismul creştin cu privire la semnele pe care cineva le
poate avea pe mâini, piele, picioare etc. corespunzător semnelor rezultate din crucificarea lui Iisus Hristos. Mitologia creştină susţine că Sf. Francis de Assisi a fost primul
căruia i-au apărut astfel de semne ale suferinţei (stigma), în timpul încarcerării sale în
Mount Alverno, în 1224.
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