
 

 

 

Ementa de Disciplina 2021/2: 
 

Disciplina: História e Historiografia dos saberes criminológicos (Parte II) 

Código: COC-208 

Curso: Mestrado / Doutorado 

Status: Eletiva 

 
Professor(es) 
responsável(is): 

 

Flávio Edler - flavio.edler@fiocruz.br                         

Allister Andrew Teixeira dias – allisterdias@hotmail.com            

Carlos Eduardo Estellita-Lins –  cefestellita@gmail.com  

 

Carga horária: 120hs. 

Créditos: 04 

Dia/Horário: Quarta-Feira - 13:30-17:00h    

Início do curso: 18/08/2021 

Local das aulas:  Zoom 

 

 
 
Objetivos: 
 

Esta disciplina pretende apresentar – em duas partes, módulo I no primeiro semestre, e módulo II no segundo – 

a história e a historiografia dos saberes criminológicos, ou ciências do crime, no plano internacional e 

nacional, ao tendo por eixo cronológico os séculos XIX e XX. Tal proposta de disciplina ampla, dividida em 

dois semestres, justifica-se pela densidade das abordagens historiográfica contempladas. Sem se circunscrever 

a espaços nacionais específicos, com foco mais temático, a disciplina, contudo, concentrar-se-á no que há de 

fundamental na historiografia europeia – em especial França, Inglaterra e Alemanha – latino-americana e norte 

americana. Tendo por cerne as práticas discursivas e representações científicas sobre o crime nos séculos XIX 

e XX, e buscando percorrer da historiografia mais clássica a mais recente debruçada sobre este amplo objeto, o 

curso será dividido nas seguintes unidades temáticas: 1) O nascimento dos saberes criminológicos e contexto 
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político europeu de fins do setecentos e início o oitocentos; 2) Frenologia, medicina do crime, 

degeneracionismo e psiquiatria no nascimento da criminologia Moderna; 3) A antropologia criminal 

lombrosiana e problema da recepção (Europa, América Latina e EUA); 4) Institucionalização da criminologia 

como campo transnacional: agendas, personagens e procedimentos; 5) Sociologia, Psicologia e Criminologia 

no início do século XX; 6) Escrita e textos criminológicos: questões metodológicas e interpretativas para a 

história; 7) A modernidade criminológica no século XX: constitucionalismo, biotipologia, eugenia, 

endocrinologia e psicanálise; 8) Discurso criminológico no pós-guerra. Em cada módulo serão abordado 

quatro unidades temáticas. Optamos por não abordar parte da história dos saberes criminológicos, referidos ao 

que pode se considerar, grosso modo, saberes “criminalísticos” (identificação criminal, cena de crime, etc). O 

percurso na literatura histórica sobre os blocos temáticos discriminados acima terá por pressuposto, além da 

compreensão dos conteúdos e informações e interpretações históricas contidas em cada estudo, a análise detida 

acerca das opções teórico-metodológicas dos autores e suas inscrições historiográficas mais amplas (história 

intelectual, história das ciências, história transnacional, etc), objetivando o mapeamento de tendências. Ao 

final do curso, os alunos deverão estar capacitados para debater em seus próprios trabalhos esta historiografia. 

Igualmente ao primeiro módulo, este segundo módulo, focado no século XX (até o imediato pós-

guerra), privilegiará como fio condutor duas obras coletivas de grande relevância para a historiografia da 

criminologia, ambas resultado de esforços coordenados para a produção de balanços parciais e exploração de 

novos terrenos de pesquisa: Criminals and Their Scienttists: The History of Criminology in International 

Perspective (2006), organizada por Peter Becker e Richard F. Wetzel e Histoire de la Criminologie Française 

(1994), organizada por Laurent Mucchielli. 

 

Dinâmica: Aulas expositivas dadas pelos professores responsáveis e convidados; elaboração de questões 

prévias pelos alunos; debates.  

Avaliação: 30% presença e participação na leitura e discussão dos textos e nos debates gerados nas aulas; 

70% trabalho que versará sobre uma aula, selecionada pelo aluno, com o uso de todos os textos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIDADE I.  Saberes criminológicos e os problemas da responsabilidade penal e da 

periculosidade no início do século XX 

 

Aula 1. Dia. A formação e práticas do criminologista na passagem para o século XX.  

 

Leituras obrigatórias 

 

Textos historiográficos 

HORN, David. Making Criminologist: Tools, Techiniques, and the Production of Scientific Authority. In. 

BECKER, Peter &. Wetzell, Richard F. (Eds). Criminals and their scientists: The History of Criminology in 

International Perspective. Washington, DC: Cambridge University Press, 2006, p. 317-336. 

KALUSZYNSKI, Martine. Entre Science et politique, la criminologie, une science sociale en balbutiements. 

Tempo Social, revista de sociologia da USP, v.32, n.3, set-dez, 2020, p.331-66.  

 

Fonte 

LOMBROSO, Cesare. La perizia psichiatrico-legale coi metodi per eseguirla e la causuistica penale 

classificata antropologicamente. Turin: F.lli.Bocca1905 

 

Leituras complementares 

CRAWFORD, Catherine. Medicine and the law. In. PORTER, Roy; BYNUM, W.F. (Eds). Companion 

Encyclopedia of History of Medicine (Vol.2). London/New York: Rutledge, 1993, p.1619-1640. 

BECKER, Peter. Researching Crime and Criminals in the 19th Century. In. TRIPLETT, Ruth (Ed). The 

Handbook of History and Philosophy of Criminology. Oxford: Wiley Blackwell, 2018, p.32-48. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aula 2. Criminologia e os debates sobre responsabilidade penal 

 

Leituras obrigatórias 

Textos historiográficos 

PIFFERI, Michele. Criminal responsability and its histories: new perspectives for comparative legal history. 

Critical Analysis of Law, 4, 2, 2017, p.222-232. 

DIAS, Allister; Masô, Marcelo. Uma análise dos debates médicos e jurídicos sobre responsabilidade penal no 

Rio de Janeiro entre 1890 e 1942. Revista Brasileira Ciências Criminais. São Paulo, ano 26, vol.144, junho de 

2018, p.279-321. 

 

Fonte 

RAMOS, Arthur. Responsabilidade criminal e seus modificadores. In. _____ Loucura e Crime. Questões de 

psiquiatria, medicina forense e psicologia social. Porto Alegre: Globo, 1937., p.168-172 

 

Leituras complementares. 

GREPPI, Edoardo. The evolution of individual criminal responsability under international law. RICR, 

September, vol.81, 1999, p. 531-554. 

 

Aula 3. Criminologia, responsabilidade penal e os crimes passionais 

 

Aula 4. Criminologia e a questão da periculosidade  

 

 

UNIDADE II. Modernidade criminológica na primeira metade do século XX 

 

Aula 5. Os neolombrosianismos 

 

Aula 6. Criminologia, biotipologia, constitucionalismo e endocrinologia 

 

Aula 7. Criminologia psicanalítica 



 

 

Aula 8. Da antropologia físico-criminal à etnologia 

 

Aula 9. Criminologia e a sociologia funcionalista no entreguerras/ Sociologia funcionalista, Escola de 

Chicago e a questão criminal 

 

 

UNIDADE III. Saberes criminológicos entre fascismos, socialismo, comunismo, 

democracia e direitos humanos 

 

 

Aula 10. Criminologia e as experiências fascistas do entreguerras (I) 

 

Aula 11. Criminologia e as experiências fascistas do entreguerras (II) 

 

AULA 12. Criminologia, socialismo e comunismo no entreguerras 

 

Aula 13. Criminologia, democracia e estado do bem estar social 

 

Aula 14. Saberes criminológicos e a semântica dos direitos humanos no imediato pós-guerra 

 

Aula 15. Saberes criminológicos e a criminalização das drogas no século XX 


