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EMENTA: História  do  pensamento  criminológico.  Identidade  epistemológica  da

Criminologia.  Teorias  criminológicas.  Métodos  de  pesquisa  em  Criminologia.

Criminalização  primária  e  secundária.  Controle  social  e  sistema  penal.  Violência

estrutural, institucional e individual.

OBJETIVO: A  disciplina  tem  por  objetivo  apresentar  ao  discente  a  história  do

pensamento criminológico e as teorias criminológicas, relacionando-as com o contexto

político e  social  no qual  emergiram.  Pretende-se,  desse modo,  que o estudante  seja

capaz de manejar os instrumentos conceituais da criminologia, de modo a desconstruir a

visão baseada no senso comum e a construir uma posição criticamente fundada sobre os

fenômenos  do  controle  social  e  do  sistema penal,  bem como acerca  das  violências

estrutural, institucional e individual. 

METODOLOGIA: Aulas  expositivas  e  dialogadas;  exercícios  sobre  o  conteúdo

programático  a  partir  de  recursos  que  auxiliem na  desconstrução  do senso  comum;

utilização  de  recursos  estéticos  que  estimulem  a  reflexão;  realização  de  pesquisas



empíricas orientadas por métodos criminológicos; discussões sobre o resultado de tais

pesquisas, a partir das teorias criminológicas.

AVALIAÇÃO: 

a) Uma prova dissertativa acerca das leituras indicadas e do conteúdo ministrado

em aula (Total: 100 pontos)
b) Seminário em grupo, com apresentação em sala de aula (50 pontos) e entrega de

um artigo, de no máximo dez páginas (50 pontos). O artigo deve ser entregue,

em formato virtual, para todos os estudantes da turma. Cada grupo, por ocasião

do  seminário,  terá  de  formular  uma  pergunta  para  o  grupo  que  estiver

apresentando o estudo, baseada no artigo que foi entregue. (Total: 100 pontos)   
c) Elaboração de trabalhos tópicos que serão ministrados ao longo do semestre.

(Total: 100 pontos) 
d) Ponto extra: o estudante poderá solicitar o período de dez minutos, ao final da

aula,  para  expor  oralmente  sua  compreensão  das  leituras  sugeridas  no

cronograma. Cada intervenção oral valerá até 2,5 pontos, totalizando no máximo

10 pontos.

Cada fase de avaliação vale 100 pontos (exceto a alínea “d”). As notas serão somadas e

divididas  por  três,  daí  resultando  a  média  final.  Os  pontos  da  alínea  “d”  serão

acrescentados na media final. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Identidade científica da Criminologia
1.1 Criminologia e ciências humanas

1.2 As ciências criminais (criminologia, direito penal e política criminal)

2. Teorias criminológicas e Práticas punitivas

2.1.  O Crime, a Pena, o Direito e o Estado

2.2 Estado Moderno e Liberalismo jurídico-penal
2.3 Positivismo Criminológico
2.4  Funcionalismo
2.5  Criminologia compreensiva

2.5.1 Escola de Chicago
2.5.2 Teorias das subculturas



2.5.3 Teoria interacionista do desvio
2.5.4 Teorias da socialização e do estigma
2.5.5 Criminologia Cultural

2.6 Criminologia e psicanálise
2.7 Aportes criminológicos dos clássicos da ciência social brasileira
2.8 Criminologia e marxismo
2.9 Criminologia crítica
2.10 História da criminologia e do direito penal no Brasil

3. Sistema Penal e Controle Social 
3.1 Criminalização primária: a lei penal
3.2 Criminalização  secundária  e  a  atuação  das  agências  do  sistema  penal

(polícia, judiciário e sistema penitenciário)
3.3  Seletividade
3.4 Cárcere

4 Estudos sobre violência e controle penal no Brasil (Seminários)

4.1 Questão carcerária – diagnóstico.
4.2 Questão carcerária – penas alternativas e alternativas à pena

4.3 Criminalização das drogas: tráfico
4.4 Criminalização das drogas: uso
4.5 Criminologia e gênero
4.6 Violência e Desigualdade Social: conflitos letais no Brasil
4.7 Delitos dos poderosos
4.8 Violência institucional e questão policial

CRONOGRAMA

- 17/05/2016: Apresentação do plano de ensino, do professor e dos estudantes.
- 18/05/2016: Atividade pedagógica em sala de aula
- 24/05/2016: Introdução à criminologia (método e objeto) e história dos pensamentos

criminológicos.
- 25/05/2016: Liberalismo Jurídico-Penal
- 31/05/2016: Criminologia Positivista – o criminoso anormal e as causas do crime
- 01/06/2016: Criminologia Positivista e Direito Penal do Autor
- 07/06/2016:  Criminologia Positivista no Brasil – Escravidão, Racismo e Dominação

Masculina. 
-  08/06/2016:  Atividade pedagógica em sala  de aula  (estudo da Lei  de Estranhos à

Comunidade).

Textos: 
- Garófalo. La Criminología. Estudio sobre el delito y la teoría de la represión (1885)



- Bevilaqua, Clóvis: Criminologia e Direito (1896)
- Zaffaroni, E. Raúl. La Criminología como curso (1999). 

-  14/06/2016:  Criminologia,  Direito  Penal  e  Política Criminal:  as  ciências  criminais

integradas - estudo dos Códigos Penais brasileiros (1830, 1890, 1940).
- 15/06/2016: Funcionalismo e as explicações do desvio - Criminologia compreensiva –

Escola de Chicago e teorias das subculturas.
-  21/06/2016: Atividade pedagógica em sala  de aula  – pesquisa de auto-denúncia e

vitimização.  
- 22/06/2016: Teoria interacionista do desvio (Teoria do etiquetamento)
- 28/06/2016: Teoria interacionista do desvio e o Paradigma da Reação Social
- 29/06/2016: atividade pedagógica em sala de aula: de onde vêm as regras?

Textos: 
- Becker, Howard. Outsiders. Estudos de sociologia do desvio (2008). 
- Mayora, Marcelo. Os penalistas na ditadura civil-militar – capítulo 5 (2016). 

- 05/07/2016: Teorias da socialização e do estigma - Criminologia e Psicanálise.
- 06/07/2016: Criminologia Cultural
- 12/07/2016: Criminologia Cultural
- 13/07/2016: Atividade pedagógica em sala de aula – Criminologia e Arte

Textos: 
-  Goffman,  Erving.  Estigma.  Notas  sobre a manipulação da identidade deteriorada

(1963). 
- Carvalho, Salo de (et. al). Criminologia Cultural e Rock (2011). 

- 19/07/2016: Revisão para a avaliação
- 20/07/2016: Avaliação
- 26/07/2016: Entrega da avaliação e correção
- 27/07/2016: Criminologia e Marxismo
- 02/08/2016: Criminologia Crítica 
- 03/08/2016: Políticas Criminais Contemporâneas

Texto: 
-  Baratta,  Alessandro.  Criminologia  Crítica  e  Crítica  do  Direito  do  Direito  Penal:

introdução à sociologia do direito penal (2002). 

- 09/08/2016: Criminalização primária e criminalização secundária: agências punitivas e

seletividade. 
- 10/08/2016: Polícia e Judiciário
- 16/08/2016: Cárcere
- 17/08/2016: Violência urbana no Brasil
- 23/08/2016: Seminário 1 e 2
- 24/08/2016: Seminário 3 e 4
- 30/08/2016: Seminário 5 e 6
- 31/08/2016: Seminário 7 e 8



- 06/09/2016: Entrega das notas
- 13/09/2016: Prova substitutiva
- 14/09/2016: Divulgação do resultado final
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