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alCAPÍTULO  03 
Evolução Histórica

Neste capítulo vamos estudar o nascimento da 
Criminologia e a sua evolução histórica, que passa da 
Escola Clássica para a Escola Positivista e desta para as 
atuais Escolas Sociológicas.

Nascimento da Criminologia e a 
“Guerra das Escolas” (Clássicas x 
Positivistas)

O nascimento científico da Criminologia se dá 
a partir da denominada “Guerra das Escolas” deli-
neada pela disputa metodológica entre a Criminolo-
gia Clássica e a Criminologia Positivista, ambas com 
heranças no Iluminismo.

A história da Criminologia pode ser considerada 
sobre vários cortes históricos, dependendo da visão 
do autor, mas vários deles mencionam a publicação 
da obra “O Homem Delinquente”, do italiano Cesare 
Lombroso, em 1876 (século XIX) como o marco de nas-
cimento da Criminologia como ciência.

Mas isso não significa que antes do século XIX não 
havia Criminologia, ou discussões sobre o crime, suas 
razões e personagens.

O professor Schecaira1 com propriedade diz: “(...) 
se é verdade que enquanto ciência a Criminologia tem 
uma curta história, não é menos verdade que tenha um 
longo passado – ou pré-história - , ou ainda uma larga 
etapa pré-científica(...)”.

Para alguns criminólogos, como Pablos de Molina, 
que entendem a etapa pré-científica advinda com 
a Escola Clássica e a etapa científica decorrente da 
Escola Positivista como linha de divisão, o nascimento 
da Criminologia deu-se em 1876 (século XIX), quando 
da publicação da obra: “O homem Delinquente”, de 
Lombroso;

Para outros, porém, o nascimento da Criminologia 
deu-se antes em 1764 (século XVIII), quando da publi-
cação da obra: “Dos delitos das penas”, de Beccaria. 
Esta posição é defendida normalmente pelos crimi-
nólogos da reação social, com perspectiva histórica e 
crítica, como Juarez Cirino dos Santos. 

Para outros, como Zaffaroni e Nilo Batista (Direito 
Penal Brasileiro, volume I, Editora Revan, 3 ed, 2006), 
as discussões sobre o nascimento da Criminologia 
seriam estéreis, vez que a criminologia “(...) nasceu 
muito antes, já que sempre acompanhou o direito 
penal, pois a partir da existência do poder punitivo 
(confisco da vítima) houve questão criminal e alguém 
exerceu o poder do discurso sobre ela(...)”

Com efeito, a Criminologia nasce remotamente 
com a própria reunião do homem com outros indiví-
duos, nos primórdios da humanidade. O homem é um 
ser social, que somente se viabilizou enquanto espécie 
a partir da união com outros, sendo gregário, portanto. 

1  SCHECAIRA, Sérgio Salomão. Criminologia, 2ª edição. Editora RT, São 
Paulo, 2008, pg. 81.

A partir da primeira comunidade que se possa imaginar, 
em que pese a união propiciar maiores oportunidades 
de sobrevivência, face às inúmeras ameaças naturais, 
passou também a representar a disputa dos seres 
humanos reunidos na sociedade pré-histórica (antes 
mesmo do desenvolvimento da escrita) pelos recursos 
mínimos de sobrevivência. Com isso há as primeiras 
disputas e violações sobre os costumes iniciais (con-
corrência por alimentos, divisão de tarefas, posição no 
grupo social e pela perpetuação da espécie).

Naquela época os rudimentos de punição eram em-
pregados mediante a denominada vingança privada, 
sendo o papel da vítima e o seu círculo íntimo decisivo 
sobre a punição a ser exercida, totalmente corporal, 
aflitiva e desproporcional. Era a “lei do mais forte”, que 
dependendo da força dizimava impiedosamente e ir-
racionalmente toda uma comunidade, dificultando a 
própria existência do homem, que como sabemos ne-
cessita obrigatoriamente do plural.

A primeira ideia de proporcionalidade na punição 
advém da vetusta (antiga) Lei de Talião “olho por olho, 
dente por dente”. Neste momento já se tem um início, 
uma fumaça sobre a ideia de crime, na concepção de 
violação de costumes e prosaicos rudimentos de de-
volução proporcional do mal causado, representando 
uma ancestral discussão criminológica sobre a função 
retributiva da punição.

A Lei de Talião dataria de aproximadamente 2.000 
anos antes de Cristo, tendo influenciado o Código de 
Hamurabi, rei da Babilônia, século XXIII a.C. (que es-
tabelecia uma mínima proporcionalidade na punição 
e lançava rudimentos de composição do dano) e a 
própria Bíblia no Livro do Êxodo (Capítulo 21, versícu-
lo 12 “Aquele que ferir mortalmente um homem será 
morto”), aparecendo também na Lei das XII Tábuas na 
Roma antiga. A ideia de retribuição, presente inicial-
mente na Lei de Talião, ainda hoje influencia diversas 
legislações e teorias sobre as funções da pena, nota-
damente nos retributivistas.

A busca pela proporcionalidade na punição e 
as discussões e explicações sobre o fenômeno da 
violação das regras de convívio social e a figura do in-
divíduo acompanham a humanidade desde sempre e 
tudo indica que continuarão caminhando sobre nós. 
Tais questionamentos não deixam de representar as 
bases das preocupações criminológicas (lembre-se do 
conceito de Criminologia e seus objetos de estudo).

Na Idade Média ainda vigoraram as fases da vingança, 
nas formas privada, divina e pública tendo como ápice a 
inquisição e no Estado Absoluto. Naquela época sombria 
da humanidade a ideia de crime era atribuída a magia, a 
algo sobrenatural, atribuído ao demônio, pois a ciência 
ainda iluminava muito pouco as concepções do homem, 
que tateava desorientado na escuridão.

Importantíssimo documento sobre a inquisição é o 
livro Malleus Maleficarum, ou o Martelo das Feiticei-
ras, escrito em 1484 pelos inquisitores Heinrich Kramer 
e James SPRENGER. Trata-se de um repositório de 
analises rudimentares e radicais que atribuíam o crime 
à intervenção de demônios e que justificou o extermí-
nio de milhões de mulheres, que segundo a obra eram 
mais suscetíveis às bruxarias.
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al A prisão, nesta época medieval era meramente 
uma contenção, custódia provisória ou aprisionamento 
inicial em masmorras, enquanto a bruxa ou o infrator 
aguardavam seu sumário e tortuoso julgamento de ex-
termínio voraz. As penas eram as mais mortificantes e 
corporais possíveis, como esquartejamentos, empala-
mentos, forcas e fogueiras, tão cruéis quanto a imagi-
nação e engenho humano permitissem. A “suavização” 
da pena é inovação do Iluminismo (com inspiração em 
parte no Direito Canônico2), de onde predominaram e 
surgiram ideias de tornar a prisão CUSTÓDIA, suplício 
e aniquilamento em prisão PENA, detenção temporal, 
sem a morte torturante e dilacerante, passando dos 
castigos corporais para a o castigo da alma, através do 
simples encarceramento.

Na época do Iluminismo, em que havia forte 
embate entre o antigo regime dos Estados Absolutos 
(em que o poder era Divino) e uma nova concepção 
BURGUESA de igualdade, liberdade e fraternidade 
entre os homens, mesmo que ainda em aspectos me-
ramente formais, as concepções criminológicas eram 
várias e extremamente abundantes, mas ainda utili-
zavam predominantemente de um método abstrato, 
jusnaturalista (concepção de direito naturais, anterio-
res ao homem e a sociedade), dedutivo e formal em 
que havia mais retórica e silogismos (análises lógicas 
mais abstratas) do que observação e pesquisa junto à 
realidade.

A essa Criminologia fortemente marcada pelo Ilu-
minismo, também denominada Clássica, ainda muito 
pouco científica, mas que já buscava o abandono de 
concepções sobrenaturais ou mágicas para o crime 
deve-se a gradativa evolução da Criminologia hoje en-
tendida como científica.

É daquela época de transição/revolução entre a 
Idade Média e o Iluminismo que aconteceram grandes 
contribuições no campo das prisões, na busca por uma 
pena justa, proporcional e com utilidade, atuando mais 
na área da reação ao crime do que na prevenção, com 
críticas de Cesare Beccaria (1738/1794) na sua clássica 
obra Dos Delitos e das Penas, de 1764, que marca o 
início da Escola Clássica na Criminologia e no Direito 
Penal e John Howard (1726/1790), considerado pai 
do penitenciarismo com a obra publicada em 1777: As 
condições das prisões da Inglaterra e Gales e a revolu-
cionária concepção utilitarista de Panótico de Jeremy 
Bentham (1748/1832), resgatada na formidável obra 
de Michel Foucalt, Vigiar e Punir (1975), já bem mais 
recente e fundamental para a Criminologia e o estudo 
das formas de poder.

O conceito de PANOTICO ou PANÓPTICO (ou CASA 
DE INSPEÇÃO), deriva das observações e cartas de 
JEREMY BENTHAM (escrita em 1787) que propunha 
uma “casa de penitência” (penitenciária) em que 
os presos ficariam em um edifício circular, em celas 
construídas uma ao lado de outras, todas com 
grades voltadas para o centro no qual haveria uma 
grande torre de observação idealizada de forma que 
o guarda no centro da torre pudesse observar todos 
os presos e estes não pudessem observá-lo. A concep-
ção de Bentham, segundo o autor não seria aplicável

2  Lembre-se de que o vocábulo penitenciária deriva de “penitência” de 
estreita relação com o Direito Canônico.

apenas a penitenciárias, mas a “qualquer sorte de 
estabelecimento, no qual pessoas de qualquer tipo 
necessitem ser mantidas sob inspeção” era que a pos-
sibilidade de observação incessante condicionasse o 
comportamento dos presos ou de quaisquer pessoa, 
muito similar hoje ao que acontece com a vigilân-
cia por câmeras de segurança por exemplo. Neste 
aspecto, pode-se dizer que Bentham, pelo conceito de 
Panótico é o ancestral da concepção de Big Brother.

A ideia de supervigilância também é explorada na 
obra “1984” do inglês GEORGE ORWELL (1903/1950), 
escrita em 1949 em que o autor cunhou a expressão 
“o Grande Irmão está te observando” (do original “Big 
Brother is watching you”).

Com efeito, naquela época há uma gradati-
va passagem da análise abstrata e dedutiva para a 
pesquisa empírica-indutiva. Os professores Antonio 
García-Pablos De Molina e Luiz Flávio Gomes, na bri-
lhante obra “Criminologia” destacam alguns repre-
sentantes deste período ou etapa “Pré-Científica” da 
Criminologia, que preparou o terreno à passagem do 
período Clássico para o Positivismo Criminológico. 
Vejamos resumidamente:
1) Estudos dos Fisionomistas Della Porta (1535/1616) 

e Lavater (1741/1801), que fazem análises entre 
características corporais e espirituais dos presos, 
mediante observações, visitas e necropsias de 
reclusos. Lavater cunha a expressão “homem de 
maldade natural”, sendo um dos antecedentes de 
Lombroso na concepção do “delinquente nato”.

 Como exemplo dos estudos e influência Fisio-
nomista temos o chamado “Edito de Valério”, 
cunhado por um Juiz Italiano (Marques de 
Moscardi), preceituando que havendo dúvidas 
entre dois prováveis ou presumíveis culpados o 
melhor seria condenar sempre o mais feio.

2) Estudos na área da Frenologia (precursora da Neu-
rofisiologia/Neuropsiquiatria), ou Cranioscopia 
que se dizia capaz de indicar tendências criminosas 
através do estudo do crânio e posteriormente do 
próprio cérebro de um dado indivíduo. Menciona-se 
a obra de Franz J. Gall (1758-1828) que construiu um 
modelo de “mapa cerebral”, afirmando localizar no 
cérebro humano instintos de agressividade. Cubi Y 
Soler (1801-1875), autor de um manual de Frenolo-
gia, já utilizava de pesquisas de campo, considerando 
o criminoso como um doente e tendo cunhado a ex-
pressão “criminoso nato” anos antes de Lombroso. 

3) Estudos na área da Psiquiatria, com Pinel 
(1745/1826), que fez estudos segregando doentes 
mentais de delinquentes.

4) Estudos referentes à Antropologia, com pesqui-
sas em crânios de assassinos, promovidos pelos 
médicos Broca (1824/1880) e Wilson, médico em 
penitenciárias europeias que estudou empiri-
camente quinhentos crânios de presos afirman-
do teses de Thompson (1810/1873) sobre uma 
natureza hereditária de tendências criminais.

Importante mencionar aqui a relevância e influên-
cia da obra de Charles Darwin (1809/1882), autor 
da clássica “A Origem das Espécies” (1859) que teve 
algumas teses aproveitadas pela Escola Positivista 
nos conceitos de criminoso como espécie atávica, não 
evoluída e o legado individual da carga hereditária.


