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Resumo: Considerando a crescente abertura de cursos de Direito em âmbito nacional e a 

preocupação da comunidade jurídica e acadêmica em torno da massificação do ensino jurídico 

no Brasil, o presente artigo propõe um debate em torno do ensino da Criminologia nos cursos 

de Direito e Ciências Jurídicas e Sociais: qual é a importância da disciplina de Criminologia e 

qual é o seu lugar no currículo e nos percursos formativos de bacharéis em Direito? Para 

responder às questões propostas, parte-se de uma abordagem teórica, utilizando-se como 

técnica de pesquisa a revisão bibliográfica do tema, a partir de autores como Vera Andrade e 

David Garland, buscando responder ao questionamento sobre a importância da disciplina e o 

seu local na formação jurídica. Ainda, será realizada a metodologia de pesquisa empírica, que 

consistirá na análise de currículos e ementas da disciplina de Criminologia nas Faculdades de 

Direito do Estado do Rio Grande do Sul, mapeando quais instituições a tem como disciplina 

obrigatória, como disciplina eletiva ou optativa e quais não a oferecem. O objetivo do 

presente estudo é verificar a existência da falta (ou não) de um padrão na forma de ensino da 

disciplina. Como resultados preliminares, aponta-se a importância da inclusão da disciplina de 

Criminologia na grade curricular dos cursos de Direito, considerando a sua contribuição para 

o desenvolvimento de saberes que transcendem a dogmática e possibilitam uma formação 

crítica e interdisciplinar dos(as) discentes, preparando-os(as) para um exercício profissional 

ético e humano. 

 

Palavras-chave: Ensino superior; Grade curricular; Direito; Ensino jurídico; Criminologia. 

 

 

Introdução 

 

A crescente abertura de cursos de Direito no âmbito nacional e estadual tem gerado, ao 

longo dos anos, uma série de problemáticas envolvendo a estrutura e a qualidade do ensino 

oferecido para a formação de novos profissionais. Conforme dados registrados, atualizados e 

publicados anualmente pelo Ministério da Educação (MEC), nos deparamos, em nível 

                                                             
1 Mestranda em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 

Bolsista CAPES. Especialista em Ciências Penais PUCRS. Graduada em Direito pela Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul (UFGRS). E-mail: lauragigante@gmail.com. 
2 Mestranda em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). 
Bolsista CAPES. Integrante do Grupo de Pesquisas Observatório de Reformas Penais, sob a coordenação do 

Prof. Dr. Aury Lopes Jr. Especialista em Direito Penal Empresarial pela PUCRS | 2016. Graduada em Direito 

pela PUCRS e Universidade de Coimbra (Portugal) | 2015. Advogada | OAB/RS 101.031 - LAUERMANN | 

FARIAS || SEVERO ADVOCACIA PENAL (www.lfsadvocaciapenal.com.br). E-mail: 

maria@lfsadvocaciapenal.com.br. 
3 Pós-Doutor em Direito Pela Università Federico II de Nápoles. Doutor em Direito pela Universidade Federal 

do Paraná. Professor do Programa em Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUCRS. Coordenador do 

Programa de Pós-Graduação Lato Sensu em Ciências Penais da PUCRS. E-mail: 

ricardogloeckner@hotmail.com. 

http://www.lauermannfarias.com.br/
http://www.lauermannfarias.com.br/
http://www.lauermannfarias.com.br/


 

nacional, com mais de 1.200 faculdades de Direito ou Ciências Jurídicas e Sociais que já são 

certificadas pelo órgão. Neste viés, o presente estudo justifica-se diante da grande 

preocupação da comunidade jurídica e acadêmica em torno da massificação do ensino jurídico 

no Brasil e a (im)possibilidade de se exercer um controle de qualidade sobre os cursos, que 

anualmente formam altos números de bacharéis – a maioria dos quais não serão absorvidos 

pelo mercado de trabalho. No que tange à qualidade dos cursos, muito se tem debatido sobre 

as tendências tecnicistas do ensino jurídico.  

Nesse sentido, o presente artigo propõe um debate em torno do ensino da 

Criminologia nos cursos de Direito e Ciências Jurídicas e Sociais,  questionando, afinal, qual 

é a importância da disciplina de Criminologia e qual o seu lugar no currículo e nos percursos 

formativos de bacharéis em Direito. Para responder às questões propostas, parte-se de uma 

abordagem teórica, utilizando-se como técnica de pesquisa a revisão bibliográfica do tema, a 

partir de autores como Vera Andrade e David Garland, buscando responder ao 

questionamento sobre a importância da disciplina e o seu local na formação jurídica. Ainda, a 

metodologia compreende a realização de pesquisa empírica, a partir da qual serão analisados 

currículos e ementas da disciplina de Criminologia nas Faculdades de Direito do Estado do 

Rio Grande do Sul, mapeando quais instituições a tem como disciplina obrigatória, como 

disciplina eletiva ou optativa e quais não a oferecem.  

O objetivo do presente estudo é, justamente, verificar a existência (ou não) de um 

padrão na forma de ensino da disciplina, bem como a relevância conferida a esta área do saber 

pelas instituições de ensino cada vez mais voltadas a uma formação asséptica e tecnicista. 

Como resultados preliminares, aponta-se a importância da inclusão da disciplina de 

Criminologia na grade curricular dos cursos de Direito, considerando a sua contribuição para 

o desenvolvimento de saberes que transcendem a dogmática e possibilitam uma formação 

crítica e interdisciplinar dos(as) discentes, preparando-os para um exercício profissional ético 

e humano. 

 

O ensino jurídico no Brasil e seus fragmentos: a relevância e o espaço da 

Criminologia na formação jurídica 

  

A introdução da Criminologia enquanto disciplina autônoma no currículo dos cursos 

de Direito é um fenômeno ainda recente no Brasil. De fato, a ideia de uma ciência do crime 

não possui mais do que 140 (cento e quarenta) anos, e a própria denominação desta área do 



 

conhecimento como “criminologia” não encontra registros históricos anteriores a 1890
4
, ainda 

que as causas do crime e as justificações da punição representem questões recorrentes na 

indagação de muitos filósofos e juristas ao longo da História. 

Atualmente, a Criminologia já alcançou o status de ramo autônomo do saber em 

diversos países: existem cursos de Criminologia dentro das Universidades e também 

faculdades voltadas exclusivamente para o ensino e a pesquisa da Criminologia. Em países 

como Inglaterra, Estados Unidos e Austrália, não é incomum encontrar pesquisadores e 

docentes cuja profissão seja “criminólogo” - que tenham graduação e pós-graduação em 

Criminologia.  

No Brasil, contudo, a figura do criminólogo ainda causa estranheza. A ciência do 

crime, que teve a sua origem muito associada às ciências médicas, ao Direito e à medicina 

forense, ainda é considerada como um saber acessório do Direito - mais especificamente, um 

ramo auxiliar do Direito Penal - não havendo cursos independentes de graduação em 

Criminologia nas instituições de ensino superior brasileiras. O criminólogo, no Brasil, é 

normalmente um jurista, um bacharel em Direito, que se especializa em nível de pós-

graduação na área de criminologia ou de ciências criminais. Pode ser ainda um médico 

especializado na área forense, ou ainda um sociólogo ou antropólogo de formação, mas o 

mais comum é que seja o profissional da área jurídica que se dedica ao estudo da(s) 

Criminologia(s)
5
. 

No percurso formativo dos cursos de Direito, a Criminologia é a disciplina que se 

dedica ao estudo do fenômeno do crime e da punição, isto é, dos mecanismos de controle 

social pelo Estado, das variações nas taxas de criminalidade, da política criminal e do sistema 

de justiça criminal. A Criminologia é um saber necessariamente crítico e interdisciplinar, pois 

toma emprestados diferentes saberes da área da sociologia, antropologia, ciência política (as 

chamadas ciências sociais), além da psicanálise, da filosofia e da psicologia. Na expressão de 

Salo de Carvalho, a criminologia representa um “recurso interpretativo”
6
 a partir do qual se 

podem analisar os sintomas contemporâneos. Longe de limitar-se à descrição de fenômenos 

ou normas, trata-se de uma disciplina que convida à análise crítica do sistema penal e, 

portanto, representa um espaço de diálogo importante dentro dos cursos de Direito que 

privilegiam, muitas vezes, o ensino dogmático “puro” e a reprodução acrítica das normas e 

princípios já estabelecidos. 
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Como alertado por Helena Cardoso, as escolas de Direito correm o sério risco de 

representarem um espaço discursivo de legitimação do controle social penal, limitando-se a 

funcionar como agências de reprodução ideológica, e não de transformações. A maioria dos 

juristas e penalistas, por meio dos chamados “manuais”, além das suas palestras e aulas, 

contribui para uma reprodução de justificativas morais do poder punitivo, limitando-se a 

reverberar ainda mais a legitimação desse sistema. A autora entende, no entanto, que o espaço 

universitário também carrega em si um potencial de deslegitimação e, portanto, de 

transformação.
7
 Dentro das ciências criminais, as teorias criminológicas - e, mais 

precisamente, a criminologia crítica - são o instrumental que possibilita, a partir de um olhar 

questionador, a busca de uma transformação do controle social penal. 

O debate sobre as relações entre o Direito Penal e a Criminologia não é exatamente 

novo, embora não seja tão recorrente na academia brasileira. A temática ocupou as discussões 

dos principais juristas da Europa no início do século XX, e o modelo que lá se consolidou 

influenciou diretamente na forma como a disciplina de Criminologia se desenvolveu no 

Brasil. Na análise de Vera Andrade, o modelo consolidado e ainda dominante de integração 

entre as chamadas “ciências penais” auxilia na compreensão do que ela denomina de “estatuto 

ausente-periférico” da Criminologia. Ao Direito Penal dogmático, incumbia o papel de 

“ciência normativa”, que tem por objeto de estudo as normas penais, a sua aplicação e a 

sistematização do direito positivo. Por sua vez, à Criminologia, reservava-se o desempenho de 

uma função auxiliar, tanto do Direito Penal quanto da Política Criminal oficial.
8
  

Na visão da criminóloga, a historicidade da disciplina permite compreender o estatuto 

ausente-periférico da Criminologia: “a auxiliaridade de ontem se reflete na residualidade 

pedagógica de hoje”, especialmente no modelo de ensino jurídico vigente, centrado na 

abstração de um normativismo tecnicista.
9
 Como será demonstrado a partir da pesquisa 

empírica, a Criminologia permanece ainda neste local ausente-periférico no percurso 

formativo das escolas de Direito no Brasil. As Instituições de Ensino Superior seguem 

priorizando uma formação técnico-burocrática, voltada para a preparação do aluno para 

futuras provas, como o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e os almejados 

concursos públicos da área do Direito. 
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Nas palavras de Rodrigo Azevedo e Salo de Carvalho, vivemos “uma era de 

pasteurização e de mercantilização dos saberes”
10

, em que o ensino universitário contamina-se 

com uma lógica atuarial de metas quantitativas e com a lógica manualística, de conteúdos 

assépticos. O mercado editorial revela o seu descomprometimento com a “publicação de 

sérias de obras propedêuticas e de investigações específicas em temas sensíveis”
11

. Nesse 

contexto, entende-se que a Criminologia, enquanto disciplina propedêutica por excelência, 

poderia contribuir para uma humanização e qualificação do ensino, rompendo com a lógica 

asséptica da formação dos juristas. Dessa forma, no próximo capítulo, discutiremos a partir da 

pesquisa empírica realizada qual é o local ocupado pela Criminologia no ensino jurídico, 

buscando trazer reflexões sobre o significado da (des)importância conferida a esse ramo do 

saber. 

 

Qual o local da Criminologia? Um estudo empírico do Ensino Jurídico no Estado 

do Rio Grande do Sul  

 

O primeiro passo dado para o início da pesquisa foi o da construção de seu objeto. 

Inspirados por Michel Miaille, estávamos conscientes da necessidade de “aceitar que as coisas 

são mais complexas do que aquilo que a observação deixa ‘ver’”, ou seja, que era preciso “ler 

o complexo real sob a simplicidade do aparente”
12

. 

Na busca de compreender como ocorre o ensino da disciplina de Criminologia no 

âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, principalmente nas faculdades de Direito
13

, tendo 

como referencial teórico a criminologia crítica e, ainda com o intuito de demonstrar o 

(provável) sucateamento ou, quem sabe, o descaso com a importância do oferecimento da 

disciplina de Criminologia no Ensino Jurídico, trazemos a lume uma pesquisa empírica 

realizada no âmbito estadual, na qual, quantitativamente, revelamos em números exatos a 

proporção entre faculdades de Direito e Ciências Jurídicas e Sociais que oferecem a disciplina 

como obrigatória, eletiva/optativa, ou não a oferecem na matriz curricular do curso.  
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Para desvendarmos o processo de ensino e aprendizado da criminologia no ensino 

jurídico foi necessário, primeiramente, compreender que - em que pese seja recorrente - a 

disciplina de Criminologia não faz parte formalmente do currículo aplicado pelas faculdades 

de Direito. E, ainda, que tais faculdades são o mecanismo de formação técnica de qualquer 

estudante que tenha por aspiração tornar-se bacharel em Direito. Uma primeira constatação 

relevante foi o fato de que a disciplina não é sugestão expressa da Resolução do Conselho 

Nacional de Educação, órgão responsável pelas diretrizes curriculares dos cursos jurídicos no 

Brasil - diferentemente do direito penal, por exemplo, que deve ser incluído necessariamente 

como conteúdo essencial do eixo de formação profissional dos futuros bacharéis.  

Partimos da hipótese central, como já explicitado, de que o ensino desta matéria nas 

faculdades de direito possui caráter decisivo com relação à forma de aplicação, interpretação e 

transformação do controle jurídico penal, de modo que uma das tarefas do docente da 

disciplina de Criminologia é, justamente, tornar um pouco mais transparente o processo de 

ensino e aprendizado desta área do saber jurídico e social. Portanto, escolhemos como fonte 

de pesquisa as informações contidas nas ementas curriculares dos cursos de Direito/Ciências 

Jurídicas e Sociais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, verificando se o ensino da 

disciplina de Criminologia é ministrado nas faculdades como matéria obrigatória, 

eletiva/optativa ou não é oferecida, justificando tal recorte a partir da ideia de esgotar o estudo 

em nível do Estado do Rio Grande do Sul, por ser a região de atuação predominante destes 

pesquisadores. A partir das estruturas curriculares analisadas, foi possível perceber o espaço 

ocupado pela Criminologia no ensino jurídico e a (não) importância dada pelas diretorias das 

faculdades de direito ao não oferecerem a disciplina em seus cursos. Na análise foi possível 

encontrar resultados intrigantes sobre o tema, a partir dos quais tentamos desvelar o espaço e 

a importância do ensino de criminologia que vem sendo reproduzido pelas Instituições de 

Ensino Superior.  

Optamos por uma amostragem de nível estadual - Rio Grande do Sul - para que fosse 

possível trabalhar com a totalidade dos cursos superiores de ensino jurídico. A intenção foi, 

justamente, preservar a análise de forma quantitativa, esgotando o âmbito regional, o que não 

elimina o caráter de relevância da pesquisa. Ainda, entendemos que o parâmetro necessário 

foi utilizar o Cadastro do E-Mec de Instituições e Cursos de Educação Superior
14

, de forma a 

resguardar a fidedignidade de Instituições Superiores que oferecem o curso de Direito ou de 

Ciências Jurídicas e Sociais. 

                                                             
14 Base de dados oficial e única de informações relativas às Instituições de Educação Superior – IES e cursos de 
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atos autorizativos das instituições e cursos de educação superior, editados com base nos processos regulatórios 

competentes. (Portaria Normativa MEC nº 40/2007). 



 

Desta forma, verificou-se que existem 57 Instituições de Ensino Superior no Estado do 

Rio Grande do Sul, registradas no MEC, as quais oferecem, no curso de graduação, o Curso 

de Direito - Bacharelado. Dentre elas, encontramos o estrondoso número de 23 (vinte e três)
15

 

Instituições de Ensino Superior (IES) que não oferecem a disciplina de Criminologia na sua 

grade curricular entre os 10 (dez) semestres do curso. Ainda, 18 (dezoito)
16

 destas Instituições 

oferecem a Disciplina de Criminologia apenas como matéria eletiva/optativa, ficando a cargo 

do discente optar pela matrícula. Por fim, encontramos apenas 11 (onze)
17

 IES que oferecem a 

disciplina como matriz curricular obrigatória, sendo que, apenas em alguns casos atípicos que 

serão abaixo analisados, observamos um maior cuidado na implementação da Criminologia 

no currículo para o percurso formativo do bacharel. Vale referir que o número total de 57 

(cinquenta e sete) Instituições de Ensino Superior se deve à própria classificação elaborada 

pelo MEC. O conceito utilizado para a diferenciação é a localização dos Campi, ou seja, 

algumas universidades possuem campus em diferentes cidades do Rio Grande do Sul - 

entretanto, com a mesma matriz curricular - o que resulta nesta numeração, por mais que, de 

forma única, contamos com 52 Universidades.     

Durante a análise, vale a ressalva da variação de carga horária entre as Instituições de 

Ensino Superior. As que oferecem a disciplina de Criminologia como eletiva/optativa, a carga 

horária referente às horas-aula varia entre 68h-aula e 26h-aula, diversificando com opções de 

40h, 60h, 36h, 50h, 30h em faculdades diferentes. Já entre as IES que oferecem como matriz 

curricular obrigatória, a variação não se mostra tão grande, ficando entre 60h-aula e 30h-aula, 

perpassando apenas pelas variações de 34h além dos índices já citados.  

                                                             
15

 Centro de Ensino Superior Rio Grandense - CESURG; Centro Universitário Cenecista de Osório - UNICNEC; 

Centro Universitário da Serra Gaúcha- FSG; Centro Universitário FADERGS - FADERGS; Centro Universitário 
Ritter dos Reis - UNIRITTER; Centro Universitário UNIFTEC; Faculdade Anhanguera; Faculdade Antônio 

Meneghetti; Faculdade de Administracão da Associacão Brasiliense de Educacão - FABE; Faculdade de Direito 

da Fundacao Escola Superior do Ministério Público; Faculdade Estácio do Rio Grande do Sul - ESTACIO 

FAGRS; Faculdade IBGEN; Faculdade IDEAU; Faculdade INEDI; Faculdade Monteiro Lobato; Faculdade 

Porto-Alegrense; Faculdades Integradas de Taquara - FACCAT; Faculdades Integradas Machado de Assis - 

FEMA: Faculdade Três de Maio - SETREM; Universidade de Caxias do Sul - UCS; Universidade do Vale do 

Taquari - UNIVATES; Universidade Federal de Santa Marria - UFSM; Universidade Regional do Alto Uruguai 

e das Missões - URI;  
16 Centro Universitário Metodista IPA; Faculdade CNEC; Faculdade de Direito de Santa Maria; Faculdade de 

Integracão do Ensino Superior do Cone Sul - FISUL; Faculdade Metodista de Santa Maria; Faculdade São 

Francisco de Assis - UNIFIN; Faculdades João Paulo II - FJP; Fundacão Universidade Federal do Pampa - 
UNIPAMPA;Universidade da Região da Campanha - URCAMP; Universidade de Passo Fundo - UPF; 

Universidade Federal do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS; Universidade Federal de Pelotas - UFPEL; 

Universidade Federal de Rio Grande - FURG; Universidade FEEVALE; Universidade Franciscana - UNIFRA; 

Universidade Luterana do Brasil - ULBRA; Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul 

- UNIJUÍ. 
17 Faculdade Dom Alberto - FDA; Faculdade Dom Bosco; Faculdade Meridional - IMED; Faculdade Palotina - 

FAPAS; Faculdade São Judas Tadeu - SJT; Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS; 

Universidade de Cruz Alta - UNICRUZ; Universidade de Santa Cruz - UNISC; Universidade La Salle - 

UNILASSALE; Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul - UFRGS.  



 

Vale destaque para a Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Sul (UFRGS), 

que além de contar com a disciplina denominada “Criminologia I” na matriz curricular 

obrigatória, com 30h-aula, oferecida já no primeiro semestre da graduação, a Universidade é a 

única no Estado que propõe o ensino da Criminologia em dois semestres distintos, 

proporcionando que o aluno se matricule na disciplina de “Criminologia II”, também com 

30h-aula, sendo esta última considerada como eletiva. Também merece destaque a iniciativa 

da matriz curricular apresentada pela Faculdade São Judas Tadeu (STJ), que é pioneira no 

estado em colocar a disciplina de Criminologia como requisito obrigatório - pré-requisito - à 

matrícula em quaisquer das disciplinas de Direito Penal, entendendo e valorizando o real 

significado do aprendizado e do potencial de transformação social proporcionado pelo ensino 

da criminologia crítica aliada às demais áreas das ciências criminais.  

Ainda, destaca-se que o fato de existir disciplinas optativas ou obrigatórias que, via de 

regra, se propõem ao ensino do mesmo conteúdo, mas que variam de nomenclatura - 

“Criminologia”, “Criminologia e Política Criminal”, “Criminologia e Políticas Públicas”, 

“Criminologia e Introdução ao Direito Penal” - demonstra, também, que em muitas 

Instituições, dependendo das afinidades dos docentes com determinada especialidade, há uma 

oferta de cadeiras com as mais variadas denominações e conteúdos programáticos.  

Como foi possível verificar principalmente a partir da pesquisa quantitativa, cerca de 

40% das Instituições de Ensino Superior que possuem curso de graduação em Direito 

registrado junto ao e-MEC não oferecem a disciplina de Criminologia na sua grade curricular 

- nem como disciplina obrigatória, nem como disciplina optativa/eletiva. O estudo revela, 

portanto, que o local da Criminologia permanece sendo marginal em relação às disciplinas 

dogmáticas ou técnicas.  

 

Considerações finais 

 

A partir do presente estudo, buscou-se questionar o local reservado à Criminologia no 

âmbito da formação dos profissionais do Direito. Em um primeiro momento, o trabalho 

atentou para a necessidade de se lançar um olhar crítico para a massificação do ensino jurídico 

e para o caráter cada vez mais tecnicista desse percurso formativo. Ao analisar o nascimento 

da Criminologia como uma área adjacente ao Direito Penal, que tradicionalmente ocupou uma 

“função auxiliar” em relação a este, foi possível compreender o estatuto ausente-periférico 

ainda hoje reservado à Criminologia, utilizando-se a expressão cunhada por Vera Andrade. 

Destaca-se, no entanto, o enorme potencial de transformação social possibilitado pelas teorias 



 

criminológicas, que permitem uma análise crítica e interdisciplinar sobre o fenômeno do 

crime e da punição.  

Ainda que os limites impostos ao trabalho não tenham possibilitado um maior 

aprofundamento do tema, espera-se que este breve apanhado tenha contribuído para iniciar 

um debate da importância de tornar o ensino da Criminologia, especificamente, e o controle 

social, em geral, mais transparente e mais valorizado, de modo a contribuir para a redução da 

sua violência. É esse, aliás, um dos principais objetivos da criminologia crítica. Acreditamos 

que quanto menos espaço acadêmico existir para o desenvolvimento de pesquisas 

criminológicas e, consequentemente, menos espaço para debates e perspectivas críticas dentro 

do estudo das ciências criminais, menor será a compreensão sobre o controle social e seus 

objetivos e maior a probabilidade de se contribuir para a reprodução de um discurso 

legitimador do status quo e da violência estatal.  

Uma vez que um dos anseios da criminologia crítica é “reverter as relações de 

hegemonia cultural, com um decidido trabalho de crítica ideológica, de produção científica, 

de formação”
18

, e se é verdade que “sem teoria crítica não haverá transformação social”
19

, 

resta tentarmos compreender os interesses que têm impulsionado as tentativas de 

silenciamento de saber, de forma a combater, veementemente, a obscuridade da formação dos 

bacharéis em Direito. 
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