
 
 

 
 

 
  



 
 

 
 

                                 PDF 2 – CRIMINOLOGIA1 

Neste PDF, abordaremos alguns pontos relevantes de criminologia, de 
forma sintética, clara e direta, visando a auxiliá-los na prova. Boa sorte! 

 

1. Escola Clássica 

O que se chama de Escola Clássica é, na realidade, uma reunião de 
pensamentos que carregam traços de similaridade. O termo Escola Clássica foi, 
na realidade, cunhado, de forma pejorativa, pelos positivistas.  

A Escola Clássica tem por principais expoentes: Cesare Beccaria, 
Francesco Carrara e Giovani Carmignani.  

O horizonte teórico dos clássicos se desenvolve desde duas ideias: o 
jusnaturalismo de Grócio e o contratualismo então em voga (Rousseau, Locke, 
Hobbes). Assim, pode-se dizer que as ideias dos clássicos são desenvolvidas 
sob uma perspectiva racionalista muito própria do iluminismo.  

As ideias fundamentais da Escola Clássica são: 

a) O crime é um ente jurídico, uma criação jurídica; 
b) O livre-arbítrio é inerente ao homem, e nele se embasa a possibilidade 

de punição diante do desvio; 
c) A pena deve ter um caráter retributivo, sendo certo que sua aplicação 

cumprirá uma função racional e preventiva se os prejuízos decorrentes 
da pena forem superiores ao benefício do crime (para os clássicos, esse 
cálculo era feito pelo criminoso quando cumpria a pena). Há de se 
lembrar, aqui, que essa perspectiva utilitarista não significa a adoção de 
penas cruéis, fortemente criticadas por Beccaria em seu clássico “Do 
Delito e das Penas”; 

d) O método adotado é lógico-dedutivo (pois as construções dos clássicos 
são elaboradas desde premissas, de princípios, não de um caso 
concreto). É dizer: não se parte de um dado específico da realidade para 
então e construir uma premissa geral. O movimento é precisamente o 
contrário. Parte-se do geral para o particular.  

São esses, em suma, os pontos mais relevantes da denominada Escola 
Clássica.  

 
1 Prof. Gustavo Dias Cintra Mac Cracken. Defensor Público do Estado de São Paulo. Ex-
Defensor Público do Estado de Mato Grosso. Professor de Direito penal e de Criminologia em 
cursos preparatórios para a Defensoria Pública. 



 
 

 
 

2. Escola Positivista         

2.1. Panorama 

A Escola Positivista merece, sempre, ser objeto de atento estudo, na 
medida em que exerceu notável influência sobre outras escolas – seja porque 
adotaram suas ideias, seja porque buscaram desmantelá-las. Mais do que isso: 
o positivismo criminológico até hoje projeta seus efeitos entre nós (abordarei, 
brevemente, esses efeitos ao final do texto).  

Pois bem. 

Os principais expoentes da escola em questão são: Cesare Lombroso 
(fase antropológica), Enrico Ferri (fase sociológica) e Rafaele Garófalo (fase 
jurídica).  

O termo inicial da escola positivista é a publicação da obra de Lombroso, 
“O Homem Delinquente”, de 1876.  

Nesta obra, o aludido pensador italiano articula a noção de que o criminoso 
é um ser atávico que já nasce delinquente e cuja tendência natural à prática 
de crimes pode ser identificada por características físicas.  

Lombroso professa a noção de que o criminoso nasce criminoso. A 
influência do meio circundante se restringe a um eventual desencadeamento de 
uma predisposição.  

À luz do exposto, pode-se dizer que o pensamento lombrosiano se centra 
nas seguintes ideias:  

a) atavismo: é uma espécie de salto geracional de uma característica 
primitiva. Trata-se de uma noção segundo a qual as características 
biológicas do criminoso são um resquício primitivo de um patamar já 
superado pela civilização. O criminoso, portanto, seria alguém que porta 
algo de selvagem, de primitivo; 

b) Craniometria e fisionomia: o método de pesquisa de Lombroso parte 
da cranometria e da fisionomia, o estudo do crânio e dos traços físicos; 

c) Frenologia: é o estudo da forma do cérebro, juntamente com a 
antropometria (medição das extremidades do corpo; 

d) Criminoso nato: como já dito, para Lombroso o criminoso já nasce 
criminoso; 

e) Degenerescência: o criminoso é alguém degenerado, alguém que, 
dentro da escala genealógica, se degenerou. 



 
 

 
 

A partir desses conceitos, Lombroso afirma que há, basicamente, três 
causas do crime: 

a) Regressão atávica: isto é, quando a pessoa herda, por atavismo, 
caracteres criminais; 

b) Taras degenerativas: a pessoa que já tem uma propensão ao crime 
vai se degenerando, ao longo da vida; 

c) Fatores externos: segundo Lombroso, os fatores externos atuam 
apenas como desencadeantes da conduta, à qual o criminoso já está 
predisposto.  

Por suas posições, acima esmiuçadas, Lombroso é frequentemente 
relacionado à chamada fase antropológica do positivismo criminológico. 

Outra figura importante desse movimento criminológico é Enrico Ferri. 
Diferentemente de Lombroso, sua perspectiva de análise se volta para as 
ciências sociais, com uma compreensão mais larga da criminalidade. Para ele, 
o fenômeno complexo da criminalidade decorria de fatores antropológicos, 
físicos e sociais.  

Enrico Ferri elaborou uma classificação quíntupla dos criminosos, que 
podem ser: natos (já nascem criminosos, não tendo nenhuma possibilidade de 
recuperação), loucos (criminosos por conta de uma desordem mental), 
ocasionais (têm a moralidade apenas um pouco abaixo do cidadão  comum, 
não praticando nenhum crime bárbaro), criminoso por hábito adquirido (é 
aquela pessoa  que, não obstante não tenha herdado expressivamente 
caracteres criminais, acaba por se voltar para a prática de crimes por conta de 
uma determinada convivência ou ocasião) ou passionais (aqueles que por 
superexcitação nervosa delinquem, por paixões pessoais, como também 
políticas e sociais).  

A classificação, como podemos ver, concebe a possibilidade de o criminoso 
não ser um criminoso nato, mas sim alguém influenciado por seu meio.  

Justamente por essa abordagem, Ferri é encarado como expoente da fase 
sociológica da Escola Positivista. 

Um terceiro nome que merece menção é o de Rafaele Garófalo. Garófalo 
cunhou o conceito de temibilidade, que sustenta ser a perversidade constante e 
ativa do delinquente e a quantidade do mal previsto que se deve temer por parte 
do mesmo delinquente.  

Como se vê, a temibilidade é um antecedente histórico da periculosidade.  



 
 

 
 

Nesse sentido, vale notar que suas contribuições teóricas foram decisivas 
para a forma de intervenção penal proposta pelos positivas: a medida de 
segurança, concebida como profilaxia social e tratamento.  

Garofalo, ainda, desenvolveu intensa investigação acerca do que 
denominava “delito natural”. A proposta era saber se entre os delitos previstos 
pelas leis à época vientes haveria algum ou alguns que, em todos os lugares e 
em todos os tempos, fossem considerados como puníveis. A conclusão é no 
sentido de que sim, mas apenas em relação a delitos de ímpar atrocidade 
(homicídio por mera brutalidade).  

Por ter articulado as ideias acima, Garofalo é relacionado à fase jurídica 
da Escola Positivista.  

2.2. Positivismo criminológico no Brasil 

O positivismo chegou ao Brasil, tendo produzido, entre nós, notáveis 
efeitos.  

Dentre os que o adotaram, destaca-se Raimundo Nina Rodrigues, médico 
legista, discípulo de Lombroso. Nina Rodrigues escreve, em 1938, a obra “As 
raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil”. Nesta obra, ele diz que 
não faz sentido haver um único sistema jurídico em um país como o Brasil, em 
que há diversas raças. Deve existir um sistema jurídico para cada raça, de 
acordo com suas particularidades. 

No Estado do Rio Grande do Sul, o médico Sebastião Leão propôs ao 
Chefe de Polícia a criação de uma “oficina de identificação” em que poderiam 
ser feitos os primeiros estudos antropométricos com base no pensamento 
lombrosiano. A criação da oficina foi autorizada em 1895, sendo que, ao longo 
dos anos, o médico examinou, testou e classificou delinquentes.  

Afrânio Peixoto, catedrático de Higiene e Medicina Legal na Faculdade de 
Medicina e na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
era defensor da eugenia e entusiasta de Lombroso e Garofalo. Sustentava que 
as diferenças e influências das raças produzem efeitos sobre as decisõrs que 
levam as pessoas à delinquência (e nessa linha chegou a defender a pena de 
morte para criminosos).  

A influência positivista foi marcante no Código Penal ainda vigente, em sua 
redação original (o qual, evidentemente, também consagra ideias próprias da 
escola clásica). O sistema duplo-binário, então adotado, permitia a aplicação da 
pena (com embasamento na escola clássica) e da medida de segurança (com 
base nas ideias positivistas). O Código, originalmente, prevista em inúmeros 
dispositivos a presunção de periculosidade. A previsão do duplo-binário é 



 
 

 
 

extremamente elucidativa da adesão ao positivismo, porquanto não restringe a 
noção de periculosidade aos inimputáveis, estendendo tal noção inclusive aos 
imputáveis e possibilitando o simultâneo cumprimento de duas espécies de pena 
(cada qual fundada em horizontes teóricos inconciliáveis).  

Mais ainda: pode-se vislumbrar, ainda hoje, notável influência da herança 
positivista.  

Um exemplo que ilustra bem tal herança é a costumeiramente invocada 
figura do “criminoso habitual”, utilizada pela jurisprudência para negar a 
incidência do instituto da continuidade delitiva. Ora, é evidente que se está, aqui, 
utilizando conceito cunhado por Ferri. Mais ainda: tal utilização se dá em relação 
aos imputáveis  

Ademais, pensar no longo caminho percorrido até que se reconhecesse 
que a medida de segurança é espécie de pena e, portanto, deve respeitar certos 
limites (inicialmente, foi reconhecido o limite das penas em geral e, 
posteriormente, erigiu-se o entendimento de que a medida de segurança não 
pode passar da pena máxima cominada ao delito perpetrado) é compreender o 
quão potentes são os efeitos da escola positivista sobre a compreensão que se 
tem a respeito do criminoso e do crime.  

Registro que a grande esperança na DPE é a de alcançarmos a orientação 
no sentido de que a pena mínima do delito deve ser o tempo máximo da medida 
de segurança (com efeito, não faz sentido tratar o inimputável como se fosse o 
autor imputável dos mais reprováveis atos, merecedor de uma pena 
máxima...ademais, sequer há na imposição de medida de segurança 
dosimetria).  

2.3. Principais críticas à escola positivista  

• Equívoco na compreensão do delito como uma realidade ontológica 
pré-existente. O delito, como demonstraram inúmeras correntes 
criminológicas posteriores, é uma construção social, não um dado 
indiscutível da realidade. 

• Grave erro metodológico. Lombroso, para analisar os deliquentes e 
elencar aquilo que, fisicamente, os caracteriza, foi aos presídios, aos 
manicômios e às Delegacias. É dizer: Lombroso procurava compreender 
a delinquência por meio da observação de frações já selecionadas pelos 
processos de criminalização secundários. A seletividade do sistema 
penal, posteriormente escancarada por outros movimentos 
criminológicos, demonstra o grave erro metodológico perpetrado pelo 
estudioso italiano. Um estudo sério da delinquência precisa levar em 



 
 

 
 

consideração a cifra oculta (pessoas que delinquem e não são 
selecionadas pelo sistema). 

• A escola positivista contribuiu, em muito, para reforçar o racismo que 
vigorava com grande força no século XIX. De fato, o pensamento desta 
escola termina por articular mais um suporte científico a esse racismo, 
que, por sua vez, será fundamental na legitimação do pensamento 
colonialista e na elaboração de discursos eugênicos. 
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