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PROGRAMA DE DISCIPLINA
ANO LETIVO:

2011

CURSO: IV CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM POLÍTICAS E GESTÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA - IV CEGESP
COMPONENTE CURRICULAR: SISTEMAS DE JUSTIÇA CRIMINAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48 horas
DOCENTES RESPONSÁVEIS: RICCARDO CAPPI
EMENTA:
Conceito, objeto, método e função da criminologia – Rápido histórico do pensamento criminológico
Paradigmas da criminologia etiológica e da reação social (criminologia crítica) e suas aplicações para estudo
do sistema penal, das políticas de segurança pública e justiça criminal - Modelos contemporâneos de
criminologia clínica e discussão dos conceitos de “personalidade criminal”, “periculosidade” e
“ressocialização” – Elementos de vitimologia aplicada à segurança pública e política criminal.

OBJETIVOS:
GERAIS
• Possibilitar ao aluno, através de instrumentos teóricos e práticos, a compreensão e a análise da
realidade do fenômeno do crime e das diversas formas de implementar o controle social
• Apresentar alguns modelos criminológicos, estimulando a leitura crítica das diferentes modalidades da
reação social ao delito, através de políticas de segurança pública e justiça criminal
• Sensibilizar o estudante em relação a problemas criminológicos contemporâneos (ex. insegurança
urbana, vitimização, etc..) enfatizando as exigências de caráter ético e a responsabilidade de quem
intervém, na condição de profissional de Segurança Pública junto ao sujeito ou grupo criminalizado (ou
que tem características para sê-lo).
ESPECÍFICOS
• Explicar os conceitos da criminologia, seu objeto, seus fins, seus métodos, bem como discutir a evolução
histórica do pensamento criminológico.
• Levar os estudantes à compreensão de alguns modelos e teorias criminológicas e suas aplicações
• Discutir alguns modelos de reação social e controle do crime, segurança pública e política criminal
• Incentivar a reflexão sobre questões atuais de criminologia e vitimologia

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

1a aula
A criminologia como ciência empírica e interdisciplinar. Conceito, método, objeto, sistema e funções da
criminologia. Da criminologia etiológica à criminologia da reação social
2a aula
Os paradigmas criminológicos: da criminologia etiológica à criminologia da reação social
a

3 aula
Leituras da violência e da criminalidade no Brasil
4a e 5ª aula
Estudo do sistema penal à luz da criminologia
6ª e 7ª aula
Políticas de Segurança pública e Justiça Criminal
a

8 aula
Modelos contemporâneos de criminologia clínica
a

9 aula
Elementos de vitimologia
a

10 aula
Síntese e avaliação

METODOLOGIA:
Exposições e debate

AVALIAÇÃO:
A verificação da aprendizagem ocorrerá mediante prova escrita e dissertativa (uma em cada módulo) sobre o
conteúdo bibliográfico indicado. Cada prova tem o valor 5,0 (cinco), totalizando 10,00 (dez). A média mínima
para aprovação é 5,0 (cinco) + 75% de freqüência na disciplina.

BIBLIOGRAFIA:
Básica
• BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do Direito penal: introdução à sociologia do direito. Rio
de Janeiro: Revan, 1997
• GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, GOMES, Luis Flavio. Criminología, São Paulo: Revista dos Tribunais,
2002
• SHECAIRA, Sergio Salomão. Criminologia, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004
• SÁ, Alvino Augusto, Criminologia Clínica e Psicologia criminal, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007.
Complementar
• AZEVEDO, Jackson Chaves de. Reforma e “contra” reforma penal no Brasil. Florianópolis : OAB-SC Ed.,
1999
• BITENCOURT, Cezar Roberto. Falência da Pena de Prisão, Causas e Alternativas. São Paulo: Saraiva, 2001

•
•
•
•

DELMAS-MARTY. Mireille. Modelos e movimentos de política criminal. Rio de Janeiro: Editora Revan. 1992
FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir: o nascimento da Prisão. Petrópolis:Vozes, 1998
WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001
ZAFFARONI, Raul. Em busca das penas perdidas. Rio de Janeiro: Revan, 1996

Textos de acompanhamento (ver bibliografia nos textos)
1. A criminologia como ciência empírica e interdisciplinar (em GARCÍA-PABLOS DE MOLINA e GOMES,
2002)
2. Do paradigma etiológico ao paradigma da reação social: mudança e permanência de paradigmas
criminológicos na ciência e no senso comum (Vera Regina PEREIRA DE ANDRADE)
3. Exclusão socioeconômica e violência urbana (Sérgio ADORNO)
4. Criminalidade e justiça penal na América Latina (Rodrigo GHIRINGHELLI DE AZEVEDO)
5. Concepção do crime como expressão de uma história de conflitos (em A.A. de Sá, 2007)
6. Vitimologia (em GARCÍA-PABLOS DE MOLINA e GOMES, 2002)
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