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1. Noções Introdutórias

A criminologia, é um nome genérico designado ao grupo de várias ciências
interligadas, bem como estuda e explica a infração penal, os meios formais e
informais de controle social que a sociedade necessita para prevenir e combater
o crime, e os atos desviantes.
A tríade das ciências criminais são: A criminologia, política criminal e o
direito penal;
• A criminologia conhece a realidade para compreendê-la para que se
tenha o diagnóstico do crime.
• O direito penal tem como objeto de estudo o direito positivo com
caráter eminentemente retributivo, uma das finalidades da
criminologia é de prevenir o delito.
• A política criminal visa trazer medidas solucionadoras sugerindo
reforma das normas e melhor eficácia do aparato estatal, é a
denominada etapa decisiva. O primeiro responsável a estudar política
criminal foi Franz Von Liszt com a obra "princípios de política
criminal" de 1889.
São exemplos atuais de política criminal: Discussão acerca da diminuição da
maior idade penal e a descriminalização do uso de entorpecentes.
Em relação a polícia judiciária a importância da criminologia é evidente para a
sua atuação.
A polícia judiciária atua de forma precípua após a ocorrência da infração penal,
de forma repressiva e necessita de medidas de cunho criminológico para atuar
com eficiência. Deve saber quem é o criminoso, o crime os meios de controle
social, a vítima, contribuindo assim também para prevenir delitos.
Franz Von Liszt, teve o mérito de criar o termo "modelo tripartido da ciência
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conjunta do direito penal".
A criminologia é uma ciência, pois tem método próprio de estudo, objeto e
funções. A Criminologia é uma ciência do "ser", não é uma ciência exata, que
traduz pretensões de segurança e certeza inabaláveis.
Obs. A criminologia transita com outras disciplinas como a história, medicina,
sociologia, psicologia. Enrico Ferri e Cesar Lombroso a classificavam como uma
ramificação de outra ciência mais precisamente do direito penal.
O método de estudo da criminologia, é o método empírico causalexemplificativo, ao contrário do direito penal que é valorativo e normativo. O
objeto de estudo da criminologia se iniciou com o crime, passando
posteriormente pelo criminoso, vítima e controle social, enquanto o direito
penal é lógico e dedutivo a criminologia utiliza o método indutivo,
interdisciplinar e empírico, de observação.
Obs. O direito penal deduz e, portanto, supõe, a criminologia induz e, portanto,
conclui.
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2. Conceito de Criminologia
Partimos da definição de Antonio García-Pablos de Molina, para extrair, além do
conceito, o método e o objeto de estudo da criminologia.
“Ciência EMPÍRICA e INTERDISCIPLINAR que se ocupa do estudo do crime, da
pessoa do infrator, da vítima e do controle social do comportamento delitivo, e
que trata de subministrar uma informação válida, contrastada, sobre a gênese,
dinâmica e variáveis principais do crime – contemplado este como um
problema individual e como problema social – assim como sobre programas
de prevenção eficaz do mesmo e técnicas de intervenção positiva do homem
delinquente e nos diversos modelos ou sistemas de reposta ao delito”.
EXTRAÍMOS:

I. MÉTODO
Empírico e Interdisciplinar
II. OBJETO
Crime, criminoso, vítima, controle social
III. FUNÇÃO
PREVENIR O CRIME, modelos de resposta social, técnicas de
intervenção no criminoso
IV. DEFINIÇÃO DE CRIME
Problema social e comunitário
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V. RELAÇÃO COM AS DEMAIS CIÊNCIAS CRIMINAIS
Subministrar INFORMAÇÕES válidas sobre gênese, dinâmica e
variáveis do crime, visando COMBATÊ-LO, para as demais ciências
criminais.

Para Nestor Sampaio:
“É uma ciência empírica (baseada na observação e na experiência) e
interdisciplinar que tem por objeto de análise o crime, a personalidade do
autor do comportamento delitivo, da vítima e o controle social de condutas
criminosas. A criminologia é UMA CIÊNCIA DO ‘SER’, EMPÍRICA, na medida em
que seu OBJETO (crime, criminoso, vítima e controle social) é VISÍVEL NO MUNDO
REAL e NÃO NO MUNDO DOS VALORES, COMO OCORRE COM O DIREITO, que é
uma CIÊNCIA DO ‘DEVER-SER, portanto normativa e valorativa. A
interdisciplinariedade da criminologia decorre de sua própria consolidação
histórica como ciência dotada de autonomia, à vista da influência profunda de
diversas outras ciências, tias como a sociologia, a psicologia, o direito, a medicina
legal etc”
Foco no MÉTODO:
CRIMINOLOGIA – CIÊNCIA DO SER
DIREITO – CIÊNCIA DO DEVER-SER
Conceito: Criminologia, advém do latim crimino (crime) e do grego logos
(estudo), portanto pode ser simploriamente definida, como o estudo do crime,
mas vai muito além disso.
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É uma CIÊNCIA AUTÔNOMA que estuda o DELITO, O DELINQUENTE, A VÍTIMA
E O CONTROLE SOCIAL da conduta criminosa, a partir da OBSERVAÇÃO DA
REALIDADE, com RELAÇÃO INTERDISCIPLINAR com diversos outros ramos do
conhecimento científico, tais como sociologia, psicologia, biologia e outros →
CIÊNCIAS NATURAIS
MÉTODO DA CRIMINOLOGIA
A. EMPÍRICO
B. EXPERIMENTAL INDUTIVO
O método de estudo da criminologia é o EMPÍRICO, isto é, ATRAVÉS DA
ANÁLISE e OBSERVAÇÃO DA REALIDADE se chega a uma CONCLUSÃO. Tal
conclusão se dará por MEIO DA INDUÇÃO, ou seja, através de uma PREMISSA
MENOR se busca criar uma PREMISSA MAIOR, baseado NAQUILO QUE
NORMALMENTE ACONTECE, o criminólogo busca ANALISAR DADOS FÁTICOS
REAIS para obter suas conclusões.
CRIMINOLOGIA – MUNDO DO SER, REALIDADE FÁTICA –
Método EMPÍRICO, baseado na ANÁLISE E NA OBSERVAÇÃO DA REALIDADE,
EXPERIMENTAÇÃO E ERRO.
Ex. Criação de antibiótico (PENICILINA), descoberta DA LUZ ELÉTRICA
(Thomas Edison), OBSERVAÇÃO DA CIDADE (Escola de Chicago),
OBSERVAÇÃO DOS PRESOS (Lombroso). Ex2. Pedófilos A, B, C, D foram, na
infância, abusados sexualmente por familiares (observação), logo CRIANÇAS
ABUSADAS tem mais chance de se tornarem abusadores (conclusão).
Cria CONCEITOS, ANÁLISES SOBRE SERES HUMANOS, sobre algo palpável.
Vem da OBSERVAÇÃO DO MUNDO REAL
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CRIMINÓLOGO – ANÁLISE DE DADOS – INDUZ
DIREITO – MUNDO DO DEVER-SER, VALORATIVO, NORMATIVO, IRREAL
FATICAMENTE – cria NORMAS, não observa nada palpável.
Método LÓGICO-DEDUTIVO, ABSTRATO
Ex. decreto do executivo, código penal, todas as leis são abstratas.
Cria NORMAS, REGRAS, PARA A VIDA EM SOCIEDADE
Vem do ESTUDO DOGMÁTICO, DE DOGMAS (PREMISSAS MAIORES - LEIS)
aplicáveis aos FATOS PREVISTOS NA LEI (PREMISSAS MENORES).
JUIZ – PREMISSAS – DEDUZ
CRIMINOLOGIA POSITIVA E MODERNA É UMA CIÊNCIA????
Para ser ciência ela precisa ter:
I. OBJETO PRÓPRIO de estudo
II. MÉTODO PRÓPRIO de estudo
III. FUNÇÃO PRÓPRIA

Doutrina majoritária – CRIMINOLOGIA É UMA CIÊNCIA
Fixando o conceito de Criminologia:
É uma ciência empírica e interdisciplinar que se ocupa do estudo do crime, do
criminoso, da vítima e do controle social, que trata de subministrar informações
sobre a gênese, dinâmica e variáveis principais do crime, contemplando este
como problema individual e como problema social, assim como sobre os
programas eficazes de prevenção e técnicas de intervenção positiva do homem
delinquente.
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Método Indutivo:
É o método utilizado nas ciências experimentais por meio de análise de casos
particulares se chega a uma conclusão geral, isso é o que faz o empirismo, ou seja,
análise e observação para então manifestar uma conclusão indutiva, a coleta de
dados configura a primeira etapa do empirismo.
O termo criminologia foi criado por Paul Topinard em 1883, Rafael Garófalo
foi o responsável pela divulgação internacional do termo criminologia em
1885 com o livro "A Criminologia".
No Brasil quem trouxe o termo “criminologia” foi João Ferreira Araújo em sua
obra "ensaios sobre o direito penal em 1884"

O pai da criminologia é Cesare Lombroso, pois trouxe o método empírico de
estudo, sendo por isso que atualmente se considera a criminologia uma ciência.

Etimologia da palavra Criminologia: Do latim=crime e do grego=logo, isto é
estudo do crime.
Obs. Criminogênese é o estudo da origem do crime (etiologia criminal), isto é,
estuda os fatores que impulsiona o crime, o que leva as pessoas a delinquir.

Interdisciplinaridade: É a junção das ciências para a eficaz compreensão dos
fenômenos delitivos, chegando-se a conclusões únicas por meio da cooperação
entre elas. Então a criminologia é uma ciência plural em relação a
multidisciplinariedade, nesta se obtém informações das ciências sem alteração
de suas disciplinas e sem enriquecimento delas com a interdisciplinaridade,
todas elas enriquecem.
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Obs. A criminologia sendo empírica baseia-se mais em fatos do que em opiniões,
mais na observação do que no discurso ou silogismo, atualmente o método não
é apriorístico (de suposições) como é o direito penal e sim empírico
(experimentação e conclusão).

Exemplos de técnicas empíricas de investigação:
- Informes de autodenuncias “self reporter”: São questionários e formulários
destinados a população, em geral, com a finalidade de obter e descobrir, quantos
entrevistados já se envolveram em situação criminal, isto é, coleta-se dados para
levantar informações acerca dos fenômenos delitivos naquela sociedade.
- Investigação extensiva: É uma técnica empírica baseada em amostragem, é mais
quantitativa do que qualitativa.
- Investigação intensiva: Esta estuda casos particulares, casos individualmente
considerados e é mais qualitativa do que quantitativa.
- Investigação ação: O examinador ou pesquisador participa dos casos em
concreto, da experiência “in loco”.
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3. Características da Criminologia
▪ MUTABILIDADE
INFLUENCIADA PELAS DEMAIS CIÊNCIAS e pela observação do mundo
REAL
▪ EVOLUÇÃO
EVOLUI, POIS ESTUDA O HOMEM, que está em constante evolução. O crime
também, as formas de controle social e a vítima também.
▪ FLEXIBILIDADE
Pois DEVE SE ADAPTAR JUNTAMENTE COM O HOMEM, e também pois
recebe influência constante de demais ciências naturais, como a
psicologia, sociologia, psiquiatria, biologia etc. Ao receber essas
informações e trabalhar com essas informações, deve ser flexível para
mudar.
▪ AUSÊNCIA DE VERDADES ABSOLUTAS
EXPLICAÇÕES PONTUAIS PARA PROBLEMAS PONTUAIS.
Ex. Escolas Sociológicas, explicam crime na cidade grande, crime de
colarinho branco, crime por subculturas ou grupos de pessoas com regras
próprias, ou por pessoas sem regras próprias, anômicas.
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