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Resumo 
  
A importância da criminologia no Direito Penal, mostrando como ela pode ser útil e servir para evitar e 
recuperar criminosos mostrando assim o lado humanista do crime. 
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1. Introdução: 

A importância da Criminologia no Direito Penal, mostra - nos como ela pode 

ser útil e servir para evitar e recuperar criminosos, que dentro de uma visão penal 

garantista, merecem ao invés de punição drástica, ressocialização, pois, a 

criminologia tenta atingir o problema na raiz, pois acredita que a solução do 

problema da criminalidade no país não é criando mais normas penais. 

 

2. Desenvolvimento: 

Um bom operador do Direito deve ater-se além da investigação científica 

dentro da sua área de atuação, buscar em outros ramos, principalmente aquele 

ligado ao ser humano, fonte para fomentar seu conhecimento e abranger seus 

argumentos. No entanto, a psicanálise e psicologia, é matéria riquíssima para o 

criminalista, tanto como para criminologia.  

Todos sabem que o crime não pode ser tido como um fato normal, como nos 

crimes de homicídio ou contra a integridade física. Infelizmente é tão comum em 

nosso País que ninguém mais se comove com os crimes mostrados diariamente na 

mídia e veículos de comunicação. Embora estes crimes trazem intranqüilidade para 

a sociedade. 
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A criminologia é um fator muito importante no Direito Penal, pois ela estuda o 

perfil biopsicossocial do criminoso e pode ser preciso para chegar a vias de fato e 

entender o porque o criminoso praticou o crime, porque o crime aconteceu de tal 

modo e sob tais circunstâncias e como o crime vai repercutir perante a sociedade. 

Serve também como fonte de subsídios nas investigações policiais e durante todo o 

processo criminal em Juízo. 

O mais importante da criminologia, como muitos não sabem, é que ela propõe 

também meios para prevenir o crime e também ressocializar o criminoso, através de 

tratamento e readequação do delinqüente ao seu meio social, atendendo a uma 

visão garantista.  

 

3.Conclusão 

Nota-se que é, importante retratar além da criminologia, o aprofundamento 

nas ciências humanas, buscar até mesmo no subconsciente do criminoso o fato que 

o levou a cometer determinado delito. É interessante mencionar, também, que além 

da contribuição social que a criminologia nos trás, o papel investigativo que ela pode 

desempenhar juntamente com o promotor de justiça, delegado e até mesmo com o 

advogado para ajudar na defesa de seus clientes.  

Por fim, acredito que o advogado criminalista deveria contar com um 

criminólogo para subsidiar a defesa dos direitos de seus clientes porque relevante é 

a contribuição que a Criminologia pode trazer para normatizar e regular os 

fenômenos da criminalidade em todas as suas modalidades. 
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