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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
 

CURSO ANO / SEMESTRE LETIVO 

DIREITO  

CÓDIGO DISCIPLINA 

OPTATIVA CRIMINOLOGIA 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

36h  

 

EMENTA 

 Conceito, objeto e método da Criminologia. Escola clássica. Escola positiva. Escola 

sociológica. Criminologia crítica. 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVOS POR UNIDADE DE ENSINO 

O objetivo é dar ao aluno uma visão geral do fenômeno criminal, a partir do estudo das 

escolas criminológicas e da relação entre elas, mediante uma abordagem crítica, com o 

intuito de desenvolver no aluno a capacidade de compreender como se desenvolvem os 

discursos criminalizantes e como eles aparecem na abordagem da questão criminal na 

atualidade. A ideia é demonstrar, no debate criminológico contemporâneo, a presença dos 

argumentos apresentados em cada uma das escolas criminológicas estudadas. 

 

                                                      PERFIL DO EGRESSO 

O perfil do profissional do Direito almejado pela Faculdade Anísio Teixeira é o de um 

Profissional com percepção ampla da realidade jurídico-política e social; partindo, para 

tanto, de elementos epistemológicos fundamentais que permitam uma visão integral do 

homem, da sociedade e do mundo; onde o Direito seja entendido como parte integrante de 

um sistema complexo que constitui o mundo contemporâneo. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Apresentação do curso. Noções iniciais sobre a criminologia: conceito, objeto e método. 

Escola clássica. Beccaria e o Iluminismo. A sentença de Tiradentes e o utilitarismo penal.  

Escola positiva italiana. Lombroso, Garofalo e Feri. Nina Rodrigues e o caso de Antonio 

Conselheiro.  

O surgimento da sociologia e a virada criminológica. O debate entre Durkheim e Tarde. 

Leitura obrigatória: Gabriel Ignácio Anitua. História dos Pensamentos Criminológicos. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia é um dos aspectos mais importantes do processo ensino-aprendizagem em 

qualquer nível de escolaridade.  No ensino superior, alguns cuidados devem ser tomados 

pelo professor, pois não há uma literatura especializada e disponível sobre a questão. 

Considere-se que a expectativa do professor está relacionada com o seguinte perfil de 

aluno: compreende o que lê; tem ritmo de leitura adequado para leitura de textos teóricos, 

compreende teoria, identifica conceitos, tem bom vocabulário, escreve de forma a 

transmitir a idéia satisfatoriamente, sabe tomar notas a partir da exposição do professor. A 

metodologia do ensino superior sugere que algumas estratégias são mais adequadas para 

este nível de ensino, a exemplo de exposição oral; seminário acadêmico, exercícios 

práticos, Estudos de Caso, Exposição de filmes e documentários correlacionados com os 

temas em estudo, dentre outras a depender da área de conhecimento. 

 

RECURSOS 

Os recursos a serem utilizados em sala de aula serão: quadro, pilot, código civil e 

legislação correlata, com complementação de estudo de caso. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação do desempenho acadêmico será desenvolvida através das seguintes 

atividades: 

I Unidade – avaliação parcial – prova subjetiva – peso: 2,0 

avaliação oficial – prova objetiva/subjetiva – peso: 8,0  

II Unidade – avaliação parcial – prova subjetiva – peso: 2,0 

avaliação oficial – prova objetiva/subjetiva – peso: 8,0  

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ABRAMOVAY, Pedro Vieira e BATISTA, Vera Malaguti (org.). Depois do grande 

encarceramento. Rio de Janeiro: Revan,. 
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ANITUA, Gabriel Ignacio. História dos pensamentos criminológicos. Coleção Pensamento 

Criminológico do Instituto Carioca de Criminologia. Rio de Janeiro: Revan,. 

BECCARIA (1764). Dos Delitos e das Penas. 2ª ed. São Paulo: RT,. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BATISTA, Vera Malaguti (org.) e LAMARÃO, Pedro (trad.). Loïc Wacquant e a questão 

penal no capitalismo neoliberal. Rio de Janeiro: Revan,. 

CARVALHO, Salo de. Antimanual de criminologia. 5ª ed. São Paulo: Saraiva,. 

DIAS, Theodomiro. Policiamento comunitário e controle sobre a polícia. Rio de Janeiro: 

Lumens Iuris,. 

LOMBROSO. O Homem Delinqüente. São Paulo: Saraiva. 

PINHEIRO FILHO, Antônio Fernando e MACHADO, Maíra Rocha. Crime e castigo: a 

polêmica entre G. Tarde e E. Durkheim. Novos Estudos. CEBRAP, n. 71, p. 51-53. 

WACQUANT, Loïc. From slavery to mass incarceration. New Left Review, n. 13, 2002, p. 

41-60. 

WACQUANT, Loïc. Punir os pobres. A nova gestão da miséria nos Estados Unidos. 3ª ed. 

Coleção Pensamento Criminológico do Instituto Carioca de Criminologia. Rio de Janeiro: 

Revan, 2003. 

WILSON, James Q. e KELLING, George L. Broken Windows. The Atlantic on line, 1982. 

 

COLEGIADO DO CURSO DE DIREITO 

 

 


