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Eixo VIII – Direito e Identidade 

RESUMO: Este trabalho detém como fito investigar as correlações existentes entre a 

criminologia positivista brasileira, notadamente a matriz de Raimundo Nina Rodrigues, sua 

importação e contexto político-social ao qual foi incorporada, bem como a hodierna práxis 

estatal no que se refere ao sistema penal e sua atuação racista. Partindo-se do pressuposto de 

que a criminologia, ao ser introduzida no Brasil, detinha um cariz essencialmente racista devido 

ao fato do País, em um contexto como a República, necessitar de legitimidade no que se refere 

ao controle da população negra e escravos recém alforriados, certifica-se de como esse discurso 

criminológico, de matriz científica e positivista, essencialmente racista, revalida práticas que, 

por intermédio da atuação do sistema penal, são também hodiernamente racistas. Possuindo 

este trabalho referenciais teórico-metodológico os estudos e investigações de Ana Luiza 

Flauzina, Evandro Piza Duarte, Marcos César Alvarez, entre outros autores, assegura-se como 

a importação e inserção deste discurso científico-criminológico, em terras nacionais, contribuiu 

com o anseio de legitimidade de controlar a população negra e recém libertada, bem como 

corroborar com a perpetuação de um projeto genocida de Estado que, através do sistema penal, 

detém como variável um racismo institucionalizado que, por sua vez, desnuda e rechaça o 

falacioso discurso da democracia racial. 

PALAVRAS-CHAVE: Criminologia Positivista; Controle Social; Racismo. 

INTRODUÇÃO 

 A existência de uma criminologia substancialmente brasileira, bem como como uma 

criminologia latino-americana, perpassa pelo debate entre criminólogos brasileiros e latino-

americanos que asseguram, reivindicam e empenham-se por uma matriz criminológica que 

possua como objeto e tenha em consideração atributos próprios, vale dizer, estime o histórico 

de países outrora colonizados e relegados à margem periférica, de industrialização e 
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modernização tardia, com um controle social particularmente austero e autoritário – que se 

perpetua até os dias atuais – e que hodiernamente encontram-se com acentuadas disparidades 

sociais e em posição economicamente dependente à ordem internacional. 

O hodierno estágio da criminologia latino-americana, assim como a brasileira, por 

consequência é pujantemente inspirado pela matriz criminológico-crítica, uma vez que esta, por 

intermédio de seus desdobramentos, aplicada em campos historicamente e essencialmente 

autoritários, corrobora com a investigação e debate críticos acerca dos sistema penais aqui 

vigentes, sua atuação e correlação no que versa às estruturas sociais, reprodução das relações 

de poder, bem como razões materiais e políticas de criminalização. 

A criminologia crítica se manifesta como uma construção criminológica que está 

atrelada e conduzida pelo método materialista, visto que refuta as conjecturas que asseguram 

que o fenômeno criminal é proveniente de causalismos reduzidos a uma investigação 

microssociológica da questão. Por consequência, a criminologia crítica reorienta seu objeto de 

pesquisa em virtude das instituições de poder criminalizantes, à práxis das organizações do 

sistema penal, bem como à associação entre estruturas político-econômicas e controle social 

(CARVALHO, 2013). 

Para Alessandro Baratta (2011, p. 160), relevante expoente da criminologia crítica, sob 

o prisma desta matriz criminológica refutam-se as matrizes teóricas que versam essencialmente 

suas investigações sob o indivíduo delinquente, transmutando-se às investigações que tenham 

em consideração as conjecturas objetivas, estruturais e funcionais que estão atreladas aos 

fenômenos criminais; consequentemente, recusa-se metodologias que inquirem as causas 

cognoscitivas da criminalidade, realocando os objetos de análise para as ferramentas estruturais 

e institucionais em que se é construída a realidade social, bem como a criminalidade. Por 

consequência, historiciza-se as estruturas sociais, seus mecanismos institucionais de reprodução 

e relações de poder, bem como produções materiais diante dos sistemas penais. 
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Todavia, importa salientar que a matriz criminológico-crítica, proveniente da Europa, é 

importada de uma realidade discrepante da América Latina. Eugenio Raúl Zaffaroni (2001), 

Rosa Del Omo (2004), Lola Aniyar de Castro (2005), Vera Malaguti Batista (2011) e Vera 

Regina Pereira de Andrade (2012), criminólogos que perquirem uma criminologia que tenha 

como prisma a América Latina, certificam-se de que a austeridade proveniente dos atuais 

sistemas penais ocidentais, quando importados e colocados em prática por países latino-

americanos, exacerba ainda mais sua intransigência em virtude das características específicas 

aqui vivenciadas. 

Por consequência, a problemática torna-se ainda mais profícua quando se assevera que 

a história dos sistemas penais, precipuamente o brasileiro, sempre possuiu o racismo como 

variável ideológica e prática (FLAUZINA, 2008). Perpassando um sistema colonial, imperial, 

republicano, bem como neoliberal hodierno, Ana Luiza Flauzina certifica-se de que o histórico 

dos sistemas penais brasileiros, para além de tê-lo como prisma, negligencia o racismo como 

variável sob o manto das elites políticas e do falacioso discurso da democracia racial. 

Este trabalho, por sua vez, intenta-se em resgatar esta problemática, vale dizer, a 

variável racista alocada na ideologia e práxis histórica do sistema penal brasileiro e que, por 

conseguinte, foi fomentada por um discurso criminológico científico-positivista, notadamente 

pelas predileções do médico maranhense Raimundo Nina Rodrigues. 

A importação de uma criminologia europeia em terras brasileiras conferiu legitimidade 

para um controle social autoritário e racista da população negra e recém alforriada. Neste 

sentido, é sumamente relevante a assertiva de Flauzina (2008, p. 168) para se ter como 

pressuposto o racismo como variável da atuação estatal que perpassa desde o colonialismo 

brasileiro até suas práticas atuais. 

A partir de uma apropriação latino-americana de criminologia crítica, 

observamos que a forma de movimentação do sistema penal brasileiro, 

fundamentada na violência e na produção de mortes, tem o racismo como 

variável central. Atentando para as diferentes facetas dos sistemas penais ao 

longo do processo histórico do país, o que se percebe é a existência de um 
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padrão que se institui no seio da sociedade colonial e com o qual nunca se 

rompeu, efetivamente, até os dias atuais. A obsessão pelo controle dos corpos 

negros e o projeto de extermínio que, com a Abolição da escravatura, passa 

compor a agenda política do Estado são os vetores mestres que ainda hoje 

balizam a atuação do sistema penal. 

Possuindo este trabalho referenciais teórico-metodológico os estudos e investigações de 

Ana Luiza Flauzina, Evandro Piza Duarte, Marcos César Alvarez, entre outros autores, 

assegura-se como a importação e inserção deste discurso científico-criminológico, notadamente 

de Nina Rodrigues, contribuiu com o anseio de legitimidade de controlar a massa populacional 

recém libertada, bem como corroborar com a perpetuação de um projeto genocida de Estado 

que, por intermédio do sistema penal, detém como variável um racismo institucionalizado. 

Isto posto, certifica-se a pertinência do debate em razão desta específica e relevante 

condição nacional, uma vez que, se para a República foi-se necessário discursos científicos que 

conferissem recrudescimento punitivo para a população negra, seus reflexos e dilemas 

transpõem-se até os dias atuais. 

POSITIVISMO CRIMINOLÓGICO BRASILEIRO E RACISMO COMO VARIÁVEL 

 Nesta parte do trabalho certificar-se-á sobre como, na República brasileira, necessário 

foi um discurso científico que auferisse legitimidade para o controle da população negra. Por 

conseguinte, é importante ressalvar que o sistema penal republicano detinha reflexos do sistema 

colonial e imperial, sedimentando o racismo como mecanismo de práticas políticas e 

sustentação do sistema penal. 

 Conforme assegura Marcos César Alvarez (2002, p. 693), as elites republicanas, com o 

escopo de construir uma ordem jurídico-contratual, confrontava-se com uma população recém 

alforriada e insubmissa; logo, os antigos escravos, agora permanecendo nas cidades, inquietava 

e incomodava as elites, principalmente no que versa à pobreza urbana que aos poucos se 

construía nas principais metrópoles do País. Por sua vez, o regime republicano não detinha o 

escopo de expandir a participação política e ideais democráticos para uma ordem jurídico-social 
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agora de fato liberal, todavia restringia, por consequência, a participação da população negra 

no que concerne aos assuntos políticos do país. 

O grande intento das elites políticas republicana consistia em não assegurar a liberdade, 

direitos iguais e cidadania à população negra, sob um contexto de transição de um modelo 

escravocrata, para um modelo de eclosão de um mercado de força-de-trabalho livre que 

necessitava ser controlada, hierarquizada e extirpada. “O projeto modernizador era um projeto 

excludente, que visava à manutenção das relações de subordinação” (DUARTE, 2002, p. 284). 

Como assevera Alvarez (2003, p. 56): 

De maneira geral, portanto, podemos afirmar que na transcrição do trabalho 

escravo para o trabalho livre, o negro, seja enquanto escravo ou enquanto 

liberto, é um dos principais alvos das preocupações das elites no fim do 

Império. O destino das populações negras colocou-se, durante este período, 

como problema privilegiado diante das construção não só de um mercado de 

trabalho assalariado, mas também de uma nação alicerçada nos valores 

associados ao trabalho livre. A abolição e a imigração europeia mudarão este 

quadro, ao deslocar a questão racial do centro do debate público sobre a 

viabilidade do trabalho assalariado, ao mesmo tempo que novas preocupações 

com a ordem social emergem. 

Por conseguinte, a importação e alocação da criminologia de matriz positivista e 

científica no País contribuiu sobremaneira com o escopo de controlar uma parcela da população 

que divergia substancialmente dos ideais de pureza e limpeza das elites. Como assegura Alvarez 

(2002, p. 696): 

Em todas essas discussões e ações, o grande desafio consistia em “tratar 

desigualmente os desiguais” e não em estender a igualdade de tratamento 

jurídico-penal para o conjunto da população. A introdução da criminologia no 

país representava a possibilidade simultânea de compreender as 

transformações pelas quais passava a sociedade, de implementar estratégias 

específicas de controle social e de estabelecer formas diferenciadas de 

tratamento jurídico-penal para determinados segmentos da população. Como 

um saber normalizador, capaz de identificar, qualificar e hierarquizar os 

fatores naturais, sociais e individuais envolvidos na gênese do crime e na 

evolução da criminalidade, a criminologia poderia transpor as dificuldades 

que as doutrinas clássicas de direito penal, baseadas na igualdade ao menos 

formal dos indivíduos, não conseguiam enfrentar, ao estabelecer ainda os 
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dispositivos jurídico-penais condizentes com as condições tipicamente 

nacionais. 

O medo das elites brancas também foi uma variável importante no que versa o 

recrudescimento punitivo à população negra, uma vez que se temia as possibilidades de 

insurreição e revoltas desta massa agora liberta. Flauzina (2008, p. 111) atesta: 

Esse novo cenário forjado elos contornos republicanos – é preciso de imediato 

relembrar, imerso no medo branco das possíveis ressureições negras – trata de 

reinventar o argumento que desumaniza a massa liberta. A inferioridade 

jurídica do escravismo será convertida em uma inferioridade de tipo biológico, 

a partir de um discurso que se consolida nos limites do positivismo do século 

XIX. Nessa perspectiva, o que está em pauta nessa nova configuração do 

poder é a ideia de pureza e superioridade das raças, que deve ser resguardada 

no tecido social. 

Relevante é assertiva de Flauzina que certifica que, se no sistema escravocrata era 

passível de se criminalizar e punir brancos e não-brancos de maneira indiscriminada e 

claramente arbitrária, com a abolição da escravidão necessário foi perpetuar conjecturas de 

controle social sem prescindir das formas jurídico-punitivas. Para a autora: 

Tendo como fundamento uma criminologia que enxerga o segmento negro 

como inferior e perigoso, nas alcovas do sistema penal permanecem os 

suplícios e as arbitrariedades. Se, no passado escravista, era possível à 

criminalização primária punir negros e brancos de forma expressamente 

diferenciada, agora, com a Abolição, é preciso avançar ainda mais fortemente 

sobre os outros níveis de controle, sem prescindir da manipulação do 

ordenamento jurídico. Saindo expressamente das leis, a assimetria teria de ser 

garantida nas ruas. Esse será então o cenário da discriminação por excelência. 

Daí a porosidade, a aceitação da criminologia positivista como grande suporte 

teórico do treinamento policial (FLAUZINA, 2008, p. 87). 

A elite política brasileira, com o escopo de impedir a concretização dos ideais de 

igualdade jurídica e política no País, apropriou-se do discurso criminológico como fundamento 

para impedir a concretização deste ideal. Este saber e discurso criminológico, por sua vez, 

estava além de uma simples importação de ideias, todavia, serviu de prisma para auferir 

respostas aos empecilhos históricos que mostravam-se relevantes e inquietantes para a elite 

brasileira. Isto posto, o discurso que auferirá pressuposto para este controle social arbitrário 

será, por sua vez, o próprio discurso criminológico. 
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A criminologia positivista, originalmente italiana, possuía como precursores Cesare 

Lombroso, Enrico Ferri e Raffele Garófalo. Esse manancial teórico, por sua vez, ainda que 

detenha particularidades entre os seus três maiores expoentes, de um modo geral possuía como 

objeto de investigação o delinquente, este entendido como aquele que delinque por razões 

hereditárias, biológicas, intrínsecas ao seu próprio ser e que seria a representação do retrocesso 

humano rumo aos ascendentes mais primitivos do homem. Para Lombroso, o sujeito 

delinquente possuía características físicas que são passíveis de serem identificadas como 

criminosas, bem como seria, por consequência, um delinquente nato. “Em termos gerais, 

Lombroso reduziu o crime a um fenômeno natural ao considerar o criminoso, simultaneamente, 

como um primitivo e um doente” (ALVAREZ, 2002, p. 679). 

Ao ser importada para o Brasil, esse discurso se transmuta em razão das particularidades 

históricas aqui vivenciadas. Vários foram os expoentes desse discurso, tais como Tobias 

Barreto, Clóvis Beviláqua, Viveiros de Castro, Paulo Egídio, Cândido Mota etc. Todavia, este 

trabalho investigará, em aspectos gerais, a perspectiva teórica do maranhense Raimundo Nina 

Rodrigues que, assim como Lombroso, era médico e contribuiu sobremaneira com antropologia 

criminal em solos brasileiros. 

A tese geral de Nina Rodrigues (1933) pautava-se na reconstrução da relação entre raça 

e responsabilidade penal, devendo aquela servir como instrumento de modificação desta, uma 

vez que, devido a discrepância entre as raças presentes no Brasil República, impossível era 

atribuir a mesma responsabilidade penal para todos, vale dizer, impossível seria atribuir a 

mesma responsabilidade penal para a raça branca civilizada e a raça negra incivilizada. A 

desigualdade social e, precipuamente, biológica das raças para Nina Rodrigues fez com que o 

autor assegurasse os diferentes níveis de cidadania dos sujeitos. 

Em seus escritos, Nina Rodrigues almejava explicar causalmente a criminalidade tendo 

como pressuposto argumentos racistas para, com isso, criticar as estruturas repressivas que 

deveriam possuir a raça como uma variável punitiva e, consequentemente, reorganizar e auferir 

um maior controle social às “raças inferiores” – população não-branca –, garantindo a 
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supremacia da raça e elite branca e a exterminação da raça negra, violenta e incivilizada por 

natureza, bem como mais propensa à criminalidade. 

Entre as propostas reivindicadas por Nina Rodrigues estava a necessidade de estipular 

a regionalização e, consequentemente, a diferenciação de modos de controle penal da 

criminalidade em virtude da distribuição étnico-racial e civilizacional diferenciada no país, o 

que geraria, por sua vez, a adequação deste controle às localidades e disparidades de cada 

região. Por consequência, propunha-se uma diversificação nos níveis de intensidade da 

violência em cada região, vale dizer, em cada região, de acordo com suas características étnico-

raciais próprias, bem como níveis distintos de civilização, clima e temperatura, dever-se-ia 

haver um Código Penal próprio, com ferramentas de controles próprios, penas distintas e níveis 

de violência também distintos. Desta forma, dever-se-ia haver quatro códigos penais no País 

adequados às diversas divergências e disparidades nacionais. 

Outra forma de controle, hierarquização e submissão da população negra proposta por 

Nina Rodrigues consistia na mestiçagem, vale dizer, o cruzamento entre as raças que 

contribuiria com a eugenia. Desta forma, controlar-se-ia não somente o aspecto físico da 

população negra, mas também a identidade dessa população, visto que a estes seria conferido 

uma indiscutível inferioridade, bem como impedir-se-ia a reprodução de suas culturas e 

identidades (DUARTE, 2002, p. 249). 

Nina Rodrigues propunha, desta forma, um novo autoritarismo para a sociedade recém 

liberta da escravidão, por intermédio de todos os meios racistas e genocidas possíveis 

conferidos à uma população dominada por meio de uma violência institucionalmente tolerada. 

O modelo de controle social racista proposto por Nina Rodrigues é, desta forma, caracterizado: 

RODRIGUES elaborou um modelo racista de explicação causal da 

criminalidade, marcado por um rígido determinismo biológico, que era uma 

recomendação geral para medidas que limitassem os direitos fundamentais das 

populações não-brancas. Neste modelo sobressaia a ideia de uma sociedade 

marcada por uma luta entre civilizações distintas de que eram portadores 

diferentes grupos raciais, no qual figuravam como criminosos naturais todos 
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aqueles que não estivessem dentro dos padrões biológicos da civilização 

branca, tida como superior (DUARTE, 2002, p. 251). 

 A hierarquização e estigmatização da raça negra, por meio do discurso sientífico, serviu 

de perspectiva para que não fosse possível romper a estrutura de dominação e controle do 

modelo escravocrata, agora inexistente ao menos em seu aspecto jurídico. Como assegura 

Sérgio Salomão Shecaira (2014, p. 102), a proposta de Nina Rodrigues foi “uma espécie de 

racismo condescendente e paternalista que serviu de base para justificar diferenças de 

tratamento e de estatuto social para os diversos grupos étnicos presentes na sociedade 

brasileira”. 

 A matriz criminológica, ao ser importada de uma matriz europeia, atrela-se, em campo 

brasileiro, a um contexto específico e combina-se com discursos tradicionais anteriores à 

própria república, vale dizer, um Brasil Império que ainda detinha a escravidão como estrutura 

político-econômica e social. Por consequência, a importação deste discurso e sua alocação em 

terras onde a escravidão acabara de ser abolida, ganha austeridade específica no que se refere 

ao controle dessa população recentemente liberta em benefício de uma elite política branca. 

Duarte (2002, pp. 198-199) assevera que: 

[...] a recepção da Criminologia Positiva no Brasil está inserida num quadro 

mais amplo de transformações da sociedade brasileira e do controle social, o 

qual pode ser sintetizado na passagem do escravismo pleno ao capitalismo 

dependente. Esse processo na verdade organizava-se a partir das condições 

materiais dadas, mas também da capacidade de as elites brasileiras 

estabelecerem suas estratégias diante dessas condições. Portanto, o processo 

de modernização também era um projeto modernizador empreendido por essa 

elite, o que não implica dizer que ele era organicamente pensado ou que não 

era despido de incongruências. A transformação das estruturas repressivas e a 

Criminologia brasileira nascente, por sua vez integrarão tal projeto. [...] de 

forma simplificada, o processo de modernização e curso na sociedade 

brasileira, combinava traços presentes em um modelo de sociedade 

rigidamente hierarquizada, que organizava a divisão do trabalho, a partir de 

critérios raciais, com a necessidade, provocada por razões de ordem interna e 

externa de abandonar o modelo escravista e fundar o mercado de mão-de-obra 

livre. 
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 O discurso criminológico, positivista e científico, notadamente de Nina Rodrigues, por 

falar em nome da ciência, aufere potência às elites políticas brasileiras para controlar a 

população negra, vale dizer, políticas e práticas punitivas específicas para setores da população 

“não-branca”, bem como negação de direitos, cidadania e participação na vida política do país. 

 Isto posto, é importante ressalvar que o discurso criminológico brasileiro não criou e 

concretizou as práticas racistas na e da sociedade brasileira republicana e que se perpetuam até 

os dias de hoje, todavia, ressalta-se que em virtude de um contexto histórico-político-econômico 

e social essencialmente racista, necessitava-se de um discurso que auferisse expoente para as 

práticas racistas já intrínsecas e inerentes às própria ordem social brasileira. Como atesta Duarte 

(2002, p. 284), a matriz criminológica racista brasileira “surge como resposta às relações de 

poder presentes nessa sociedade e como forma de se perpetuarem, em nosso caso específico, as 

práticas discriminatórias presentes no controle social”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Como foi passível de assegurar, a importação e alocação do discurso criminológico 

cientificista em terras brasileiras conferiu às elites políticas do país a possibilidade de 

recrudescer e perpetuar os mecanismos de controle social a uma população recém liberta da 

escravidão, em virtude da necessidade de impedi-las da participação da vida político-

democrática do país e alcance de cidadania. Por consequência, este mesmo discurso, atrelado 

ao histórico racista brasileiro, vale dizer, um histórico que detém uma trajetória político-

econômica e culturalmente racista que perpassa o colonialismo e Império escravocratas, 

perpetua o racismo e condiciona esta variável à atuação institucional do sistema penal. 

 Relevante é ressalvar novamente que, ainda que este discurso científico não tenha criado 

o racismo e os ideais racistas que permanecem intrínsecos à sociedade brasileira desde a sua 

face colonial, relevante faz-se ressalvar que este discurso conferiu força à arbitrariedade e 

autoritarismo inerentes às relações de poder existentes. Por consequência, o discurso 

criminológico racista, tendo como exemplo Nina Rodrigues, foi também responsável por todo 
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este fenômeno de preservação e prosseguimento às relações político-sociais pautadas pelo 

racismo brasileiro. 

 Não é demais lembrar que as práticas racistas persistem até os dias atuais, inclusive no 

que versa ao racismo institucional impregnado nas práticas do sistema penal, agora atreladas a 

um novo contexto neoliberal que exclui e aniquila, socialmente e fisicamente, todos aqueles 

que não se adéquam aos ideais neoliberais globais; corroborando-se com os ideais republicanos 

de extermínio do contingente populacional negro. Por consequência, certifica-se a indiscutível 

presença do racismo como variável alocada nas práticas e ideais políticos do sistema penal. 

Como assegura Flauzina (2008), o sistema penal está concatenado ao pacto social que 

lhe dá sustentação; por sua vez, o racismo brasileiro revela-se presente em virtude do pacto 

social desigual assumido em razão da herança escravocrata, no qual tem como fundamentação 

a eliminação material e simbólica da população negra. Ora, o Brasil tem como pauta um projeto 

racista que, multifacetado em inúmeras perspectivas institucionais, hierarquiza, fragiliza e 

aniquila um segmento populacional que revela-se impedido de ter acesso à sua formação e 

consciência histórica. 

Por consequência, mais do que revelar a falácia e o real significado da importação, 

apropriação e alocação de um discurso racista, aniquilador, autoritário e descaradamente 

genocida em suas inúmeras facetas, relevante é revelar como hodiernamente, sob o manto da 

democracia racial, se é constantemente impedido o acesso às intrínsecas e inerentes simbologias 

e significações da apropriação de um discurso cientificamente racista, corroborando-se, por sua 

vez, com o mito imaginário de uma sociedade livre de racismo mas que, desde os seus 

primórdios, detém esta mesma variável como objeto ideológico e prático de atuação. 
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