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A Criminologia como disciplina autônoma – enquanto formação acadêmico-científica e carreira 

independente, ao lado de outras – existe em vários países, já há muitos anos. Nesses contextos 

socioculturais, ela é, portanto, amplamente reconhecida como campo específico de produção de 

conhecimento e aplicação, podendo-se, incluso, afirmar que, nos anos recentes, mostra-se com uma 

das disciplinas que mais cresce em atratividade, no âmbito universitário. Na maior parte dos países 

da América Latina, a Criminologia, contudo, não existe neste formato, estando, quase sempre, 

submetida ao Direito Penal e Processual Penal, reduzida à lógica e ao método próprios dessas áreas. 



O projeto SuCCESS - Strengthening Criminology teaching through Cooperation among European and 

South-american universitieS -, financiado pela União Europeia, através de sua Agência Executiva 

relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura, visa alterar esse cenário, por meio de ações 

coordenadas de um consórcio envolvendo diretamente universidades no Brasil, Peru, Colômbia, 

Portugal e Espanha. Na conferência, deve-se explanar brevemente sobre a história e o 

desenvolvimento da Criminologia enquanto ciência empírica e interdisciplinar que se ocupa do 

fenômeno criminal – o crime, a criminalidade, o criminoso, a vítima e a reação social ao crime -, 

pontuando-se sobre as diferentes escolas criminológicas e suas contribuições, assim como sobre o 

SuCCESS, expondo seus objetivos de curto e longo prazo, e dinâmica.  
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