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RESUMO 

 

A presente dissertação de mestrado trata sobre como o campo da criminologia crítica brasileira 

se insere no tema da concentração espacial do encarceramento. Assim, buscou-se compreender 

a forma como a criminologia crítica brasileira se debruça sobre a temática e a partir de quais 

referenciais teóricos isso é feito, identificando também possíveis lacunas nas pesquisas 

brasileiras sobre o tema. Como recorte metodológico, optou-se pela Revista “Discursos 

Sediciosos: crime, direito e sociedade” (“RDS”), englobando todos os artigos já publicados na 

revista durante os vinte anos de sua vigência (1996-2016). Dessa análise, foi possível constatar 

que esse campo lida com a concentração espacial do encarceramento apenas de forma indireta, 

estando ausentes pesquisas sobre a “nova” Escola de Chicago e demais teorias criminológicas 

que não sejam expressamente “críticas”, tendo havido uma incorporação parcial e seletiva de 

teses de Wacquant, que, contudo, pesquisa profundamente esse fenômeno. A partir disso, a 

pesquisa pretende suscitar reflexões sobre a entrada desse tema no campo criminológico crítico 

brasileiro, observando seus pressupostos epistemológicos e suas limitações, com a formulação, 

ao final, de algumas hipóteses para interpretar como a criminologia crítica trata (e pode tratar) 

da concentração espacial do encarceramento no Brasil.  

Palavras-chave: criminologia crítica; escola de chicago; seletividade penal; concentração 

espacial do encarceramento; discursos sediciosos. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This master's thesis deals with how the field of brazilian critical criminology fits into the theme 

of spatial concentration of incarceration. Thus, we sought to understand the way in which 

brazilian  critical criminology focuses on the theme and from which theoretical references this 

is done, also identifying possible gaps in Brazilian research on the subject. As a methodological 

approach, we opted for the journal "Discursos Sediciosos: crime, direito e sociedade" (“RDS”), 

encompassing all the articles already published in the journal during the twenty years of its 

validity (1996-2016). From this analysis, it was found that this field deals with the spatial 

concentration of incarceration only indirectly, without research on the “new” Chicago School 

and other criminological theories that are not expressly “critical”, with a partial and selective 

incorporation of Wacquant's theses, which, however, deeply investigates this phenomenon. 

Based on this, the research intends to raise reflections on the entry of this topic in the Brazilian 

critical criminological field, observing its epistemological assumptions and limitations, with 

the formulation, at the end, of some hypotheses to interpret how critical criminology deals with 

(and can address) the spatial concentration of incarceration in Brazil. 

Key-words: critical criminology; chicago school; criminal selectivity; spatial concentration of 
incarceration; discursos sediciosos;
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INTRODUÇÃO  
 

Nas últimas três décadas, diferentes países experimentaram profundas alterações 

em seus sistemas punitivos, com a adoção de medidas de recrudescimento penal em que a 

penalidade1 passou a ser um elemento central da vida em sociedade (Wacquant, 2003; Garland, 

2008). Nesse processo, houve um aumento sem precedentes nas taxas de encarceramento e no 

número de pessoas presas, movimento caracterizado nos estudos de criminologia crítica e 

sociologia da punição como “giro punitivo” (Sozzo, 2016).2 

O Brasil é um dos países em que isso ocorreu. Em pouco mais de 25 anos, nossa 

população prisional aumentou de maneira exponencial, seja em números absolutos ou relativos, 

destacando-se, nesse processo, a seletividade do sistema penal (Infopen, 2016). Nesse sentido, 

diversas pesquisas brasileiras já apontaram para fatores pelos quais a seletividade opera, com 

ênfase em raça, classe, gênero, idade, grau de escolaridade e renda das pessoas privadas de 

liberdade no país (Batista, 1996; Castro, 2007; Carvalho, 2015; Jesus, 2016; Zaccone, 2004). 

A partir de meados dos anos 2000, parte da produção acadêmica sobre punição, em 

especial da estadunidense, passou a chamar a atenção também para uma outra face da 

seletividade penal: a espacial, que resulta em uma “concentração espacial” (Sampson e Loeffler, 

2010) do encarceramento (Simes, 2016; Wacquant, 2012b; Clear, 2007; Alexander, 2010; 

Garland, 2001). Isto é, passou-se a ter como foco de pesquisa os locais de onde as pessoas 

presas são provenientes e como o encarceramento afeta a dinâmica social desses lugares.  

Recentemente, essa temática espacial também ganhou espaço no Brasil, com 

estudos sobre prisões e periferias ressaltando as mútuas influências que umas exercem nas 

outras (Arruda, 2015; Godoi, 2011; Jesus, 2016; Telles, 2013; Teixeira, 2015). Nos últimos 

anos, foram feitos os primeiros levantamentos empíricos sobre o tema no país, voltados às 

 
1 O termo é utilizado por Wacquant (2013), referindo-se à forma como se opera a punição, remetendo a Michel 
Foucault em Vigiar e Punir para identificá-la como “uma força mutável, eminentemente fértil e à qual deve ser 
dado um lugar de destaque no estudo do poder contemporâneo. Embora seu ambiente original esteja na aplicação 
da coerção legal para reforçar as estruturas centrais da ordem sociomoral, a punição não deve ser vista através 
do prisma estreito e técnico da repressão, como muitos críticos da onda punitiva contemporânea continuam a 
fazer dos dois lados do Atlântico, mas sim mediante o recurso à noção de produção. Vimos, nesse livro, como a 
implementação afirmativa do Estado penal engendrou, na verdade, novas categorias e discursos, novos corpos 
administrativos e políticas de governo, tipos sociais novos e formas associadas de conhecimento através dos 
domínios do bem-estar criminal e social. Em resumo, a penalização da pobreza provou ser um vetor prolífico 
para a construção da realidade social e para a reengenharia do Estado direcionada ao ordenamento da 
insegurança social na era do capitalismo desregulado”. (Wacquant, 2010, p. 143). 
2 Alguns passaram a conceituar esse fenômeno como “encarceramento em massa” (Garland, 2001), enquanto 
outros o denominaram “hiperencarceramento” (Wacquant, 2012b), diferenças que serão explicitadas durante a 
dissertação.  
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cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo (respectivamente: FGV DAPP, 2015; Instituto Sou 

da Paz, 2019). 

Diante disso, a presente dissertação buscou compreender como o a criminologia 

crítica brasileira se insere no debate da concentração espacial do encarceramento. Isto é, como 

o campo criminológico crítico se situa dentro dessa temática, a partir de quais quadros teóricos 

ele compreende esse fenômeno no Brasil e quais as possíveis interpretações sobre as presenças 

e ausências de pesquisas sobre o tema no país. Tratou-se, assim, também de uma “pesquisa 

sobre pesquisas” da própria criminologia crítica. 

Assim, a dissertação teve um duplo escopo. Por um lado, o objetivo de compreender 

qual o estado da arte da produção acadêmica em criminologia crítica, no Brasil, sobre a 

concentração espacial do encarceramento, nacionalizando um debate já maduro nos estudos 

sobre punição dos Estados Unidos. Por outro lado, efetuar uma pesquisa sobre a própria 

criminologia crítica brasileira, suas características centrais, pressupostos teóricos, 

compromissos políticos e, diante disso, sobre quais as possibilidades e limitações de se 

pesquisar o tema.  

A escolha da criminologia crítica como disciplina para tratar da concentração 

espacial do encarceramento se justifica, entre outros fatores que são descritos adiante na 

dissertação, pela posição que ela ocupa na academia brasileira. Isso porque, no Brasil – assim 

como na América Latina, como um todo –, a criminologia se situa nas Faculdades de Direito 

(Sozzo, 2014; Gindri, 2018)3. Isso significa que as relações entre saber e poder, nesse caso, 

afetam os bacharéis e posteriormente advogados, juízes, defensores públicos, promotores, 

pesquisadores e demais profissionais que trabalham com o direito penal, especialmente com 

encarceramento. Eles são impactados pelo que se produz na criminologia e tendem a sê-lo cada 

vez mais, já que essa disciplina está em expansão e tendo em vista que o Brasil segue 

destacando-se (negativamente) nessa temática, com aumentos sucessivos em suas taxas de 

aprisionamento e crescentes denúncias de violações de direitos humanos nos presídios. 

É nessa perspectiva que Andrade (2012) considera que essa disciplina tem um 

“déficit histórico” nas Faculdades de Direito brasileiras, defendendo a importância do 

conhecimento criminológico crítico na atualidade para “contribuir para a reflexão, a construção, 

 
3 Conforme Gindri (2018) explica em relação à Revista “Discursos Sediciosos: crime, direito e sociedade”, objeto 
empírico dessa dissertação exposto no capítulo 04, a revista “pode ser situada em um espaço compartilhado entre 
o campo acadêmico com o campo jurídico, primeiramente por que é periódico que objetiva circular discurso 
científico, como pesquisas empíricas e discussões teóricas, mas também porque advém da tradição brasileira de 
crítica criminológica localizada nas escolas de Direito. São, portanto, juristas acadêmicos que atuam em 
faculdades e profissões jurídicas, disputando entre si os arranjos de poder desses campos” (Gindri, 2018, p. 16). 
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a visibilidade e o fortalecimento da disciplina na sociedade brasileira”, com o objetivo de 

“contribuir tanto para a compreensão do funcionamento do controle penal e luta contra a 

violência punitiva quanto para pensar os caminhos de sua superação e construção de alternativas 

(Andrade, 2012, p. 37).4 

O debate sobre como a criminologia crítica brasileira enxerga a concentração 

espacial do encarceramento, portanto, se insere nessas dinâmicas de poder envolvendo atores 

do sistema de justiça criminal. Além disso, se a criminologia crítica se propõe a diagnosticar 

concretamente o funcionamento do sistema penal e efetuar pautas propositivas alternativas, 

com foco nos Direitos Humanos (Larrauri, 2000; Carvalho, 2013), tais características mostram-

se compatíveis com a pesquisa sobre como esse campo enxerga a concentração espacial do 

encarceramento, em que o elemento “espaço” é um dos componentes da seletividade penal 

(Wacquant, 2012b).  

Além disso, não há como deixar de ser mencionado um interesse pessoal, enquanto 

autor da dissertação, no campo de estudos da criminologia crítica, ao qual considero pertencer 

como pesquisador em início de carreira, advogado criminalista e antipunitivista. Compartilho, 

nessa dissertação, da noção de Young (2002) acerca da relevância e da necessidade da 

criminologia crítica na atualidade. Em um cenário carcerário como o brasileiro, em um país no 

qual a criminologia, em regra, é tratada como disciplina de menor importância nas Faculdades 

de Direito, a criminologia crítica se mostra fundamental. Um saber que inclua, além de ensaios 

engajados politicamente, pesquisas empíricas que contribuam para os diagnósticos e denúncias 

da seletividade penal. 

Acrescenta-se que o campo dos estudos sobre concentração espacial do 

encarceramento já está formado em outros países, como nos Estados Unidos, líder mundial de 

aprisionamento5, cuja política criminal irradia efeitos para o Brasil6. No entanto, isso é feito por 

 
4 Interessante observar que uma situação diversa é a relatada por Jock Young (2002) em relação ao Reino Unido: 
“A criminologia crítica se tornou um item básico dos livros didáticos, suas preocupações formam a base dos 
exames de sociologia do ensino médio, ela administra conferências, periódicos e programas de pesquisa. De fato, 
na Grã-Bretanha, fora de Cambridge, a maioria dos centros que ensinam criminologia está na rubrica da 
criminologia crítica” (p. 255 – tradução livre). 
5 Conforme a base de dados do “World Prison Brief”, os Estados Unidos possuem uma população prisional total 
de 2.121.600 e uma taxa de encarceramento de 655 presos para cada 100 mil habitantes. Esses números colocam 
os EUA na primeira posição do “ranking” do encarceramento tanto em números absolutos como em números 
relativos. Disponível em < https://www.prisonstudies.org/highest-to-lowest/prison-population-
total?field_region_taxonomy_tid=All> e <https://www.prisonstudies.org/highest-to-
lowest/prison_population_rate?field_region_taxonomy_tid=All>. Acessados em 29 jan. 2020. 
6 É o que argumentam alguns criminólogos críticos brasileiros, a exemplo de Lemos e Ribeiro Júnior: “a 
assimilação do Brasil ao modelo econômico norte-americano pós-industrial replicou também em uma 
assimilação de seu formato punitivo, comprovando a premissa de que os sistemas penais estão sempre 
relacionados com as conjunturas políticas que os envolvem. [...] Verificado que o Brasil seguia as diretrizes dos 
EUA no setor socioeconômico, testamos e comprovamos que tal adesão também se deu no campo penal com um 
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autores que, a exemplo de Wacquant, formulam suas hipóteses com os olhos voltados aos 

Estados Unidos, e não para o Brasil, com base nas particularidades históricas, sociais, 

econômicas e políticas brasileiras.  

No mais, essa pesquisa também se relacionou com o campo do direito e 

desenvolvimento. Buscou-se compreender um fenômeno que se concretiza mediante operações 

jurídicas – pois a privação da liberdade de um indivíduo resulta de uma determinação judicial 

–, que interfere no desenvolvimento social e econômico do país. Essa forma de encarceramento 

necessita do direito e do suporte teórico da criminologia (ou da sua ausência) para determinar 

a política criminal adotada pelo Estado. Nesse sentido, são apontados os efeitos negativos que 

a a prisão gera para a sociedade, os seus “efeitos colaterais” e “punições invisíveis” (Mauer e 

Chesney-Lind, 2002), de modo que o aprisionamento da população residente em certos bairros 

impacta o desenvolvimento de um Estado Democrático de Direito, sobretudo em um país 

repleto de desigualdades como o Brasil, com o encarceramento podendo servir para acirrar as 

desigualdades via atuação do sistema de justiça criminal (Vieira, 2007).7 

Feitas essas considerações iniciais, passa-se à forma como a dissertação foi 

estruturada. O primeiro capítulo apresenta as explicações metodológicas da dissertação, 

explicitando e justificando algumas escolhas de pesquisa: o quadro teórico estadunidense, 

estudos brasileiros sobre o tema, a escolha da Revista “Discursos Sediciosos: crime, direito e 

sociedade” (RDS) como representante da criminologia crítica brasileira, e a forma de seleção 

dos artigos da revista.  

No segundo capítulo, retrata-se o pioneirismo dos Estados Unidos nas pesquisas 

sobre a concentração espacial do encarceramento, tanto em estudos teóricos quanto empíricos. 

Em relação às pesquisas teóricas, seguiu-se a distinção de Simes (2016), agrupando essa 

literatura em duas perspectivas diferentes: (i) a perspectiva da “desigualdade urbana”, 

desenvolvida em revisitações e atualização da Escola de Chicago – os neo-Chicagoans 

(Bottoms, 2012, p. 451), especialmente da teoria da desorganização social (Clear, 2007; 

Sampson e Loeffler, 2010), envolvendo dinâmicas internas dos bairros de cidades 

estadunidenses e como o encarceramento os impacta; e (ii) a perspectiva do “controle social”, 

com análises macrossociológicas sobre a concentração espacial do encarceramento, 

 
‘Neopunitivismo’, representado pela elevação aguda do complexo carcerário em ambos os países. A semelhança 
nas taxas é patente.” (2016, p. 214). 
7 Assim, para compreender como a criminologia crítica brasileira lida com o fenômeno da concentração espacial 
do encarceramento, pode-se dizer que a dissertação lidou também com esses estudos sobre efeitos sociais do 
encarceramento. Observou-se a forma como a criminologia crítica interpreta os impactos do encarceramento e 
suas relações com as regiões da cidade em que há concentração de desvantagens sociais. 
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trabalhando com teses como penalidade neoliberal (Wacquant, 2010), marginalidade urbana,  

segregação racial e imbricações entre prisões e guetos (Wacquant, 2001a e 2010; Alexander, 

2010)8, nas quais sistema penal é tido como gestor de grupos vulneráveis. Em ambas, estuda-

se a existência de uma concentração espacial do encarceramento na qual o aparato penal do 

Estado se volta desproporcionalmente contra os moradores das periferias urbanas. Elas partem 

da premissa de que o encarceramento é desigualmente distribuído pela cidade (e não 

necessariamente nas áreas de maiores índices de violência) e que os presos são provenientes de 

bairros urbanos com baixos indicadores socioeconômicos.  

Além disso, o capítulo 02 apresenta algumas pesquisas empíricas estadunidenses 

sobre a temática da concentração espacial do encarceramento. São relatórios produzidos por 

Universidades e Organizações Não Governamentais que trabalham com o sistema de justiça 

criminal e questões urbanas, mapeando os bairros dos quais as pessoas presas são provenientes. 

Entre a gama de relatórios existentes sobre o tema, dois deles foram descritos ao final do 

capítulo (SIDL, 2006; BIP et al, 2016), focados nos gastos públicos dispendidos pelo Estado 

para encarcerar moradores de poucos quarteirões de alguns bairros das cidades dos EUA.  

No capítulo 03, passa-se aos estudos brasileiros sobre a concentração espacial do 

encarceramento. Foi possível observar que esse tema também é objeto de pesquisa nas ciências 

humanas no Brasil, porém de forma menos orgânica e essencialmente fora do campo que se 

costuma denominar de “criminologia”. O foco do capítulo foi nas pesquisas da geografia 

humana (Arruda, 2015; Zomighani Jr., 2013) e das ciências sociais da Universidade de São 

Paulo (USP), notadamente a sociologia e antropologia (Jesus, 2016; Peralva, 2015; Telles, 

2013; Teixeira, 2015), nas quais são recorrentes estudos relacionando prisões e periferias, 

porém com tradições teóricas distintas daquelas dos Estados Unidos. Isso indica que o tema não 

é uma preocupação específica dos estadunidenses, mas uma temática comum a países que 

vivenciaram o “giro punitivo” (Sozzo, 2016) e expansão carcerária.  

No mais, no terceiro capítulo também são apresentadas as pesquisas da Fundação 

Getulio Vargas (FGV DAPP, 2015) e do Instituto Sou da Paz (2019), as únicas feitas no país 

até o momento sobre a concentração espacial do encarceramento. Elas mapearam os bairros de 

origem das pessoas presas nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, respectivamente, com 

comparação de índices socioeconômicos desses locais e propostas de políticas públicas para 

lidar com o problema carcerário. Assim como nos EUA, elas são centradas nos gastos públicos, 

 
8 Na perspectiva do “controle social”, Simes (2016) trabalha com autores que, no Brasil, são associados ao campo 
da criminologia crítica.  
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inclusive dialogando expressamente com a literatura da perspectiva da “desigualdade urbana” 

apresentada no capítulo 02.   

No capítulo 04, a dissertação entra propriamente no campo da criminologia crítica 

brasileira e, em especial, na criminologia crítica da Revista “Discursos Sediciosos: crime, 

direito e sociedade” (“RDS”) – revista escolhida como objeto de estudo empírico para, a partir 

de seus artigos, observar como esse campo estuda a concentração espacial do encarceramento. 

De início, são feitas considerações sobre o campo da criminologia crítica no país e 

de algumas de suas características centrais.9 Na sequência, é explicada a história da RDS, de 

sua constituição, e, principalmente, o que ela representou para a criminologia crítica brasileira: 

sua importância no estabelecimento desse campo no país, sobretudo na “segunda onda” da 

criminologia crítica no Brasil (Prando, 2018) e os autores importantes que passaram por ela, a 

exemplo de Nilo Batista e Vera Malaguti, bem como a presença de muitos autores estrangeiros, 

com destaque para Loïc Wacquant. 

Após as explicações sobre a RDS, são descritos os artigos que constituíram o objeto 

empírico da dissertação, publicados de forma esparsa ao longo de toda a vigência da revista 

(1996-2016). Esses artigos foram agrupados, nessa pesquisa, em três eixos que poderiam, a 

princípio, indicar que tratassem sobre a concentração espacial do encarceramento. São os eixos 

de artigos sobre (i) “dimensão espacial do encarceramento”; (ii) “Escola de Chicago”; e, por 

fim, (iii) “teses de Loïc Wacquant” – incluindo escritos de brasileiros sobre suas teses, assim 

como aqueles escritos pelo próprio Wacquant, publicados na revista. 

Inicialmente, haviam sido formuladas as hipóteses de que haveria poucas pesquisas 

sobre Escola de Chicago (incluindo a “nova” Escola de Chicago ) e que autores como 

Wacquant, que trabalham com a temática da concentração espacial do encarceramento, teriam 

sido incorporados parcial e seletivamente na RDS. Elas se confirmaram pela leitura dos artigos 

selecionados da RDS, na medida em que nenhum deles tratou propriamente da concentração 

espacial do encarceramento e, quando foram trabalhadas temáticas espaciais, isso foi feito 

apenas de forma lateral. Para além disso, foi possível observar que os artigos sobre Wacquant 

não incorporaram a discussão espacial feita pelo autor, porém sua tese da penalidade neoliberal 

foi predominante nas análises dos brasileiros. 

 
99 Como visto no Capítulo 04, são descritas características como a oposição às criminologias etiológicas 
(“tradicionais”), função de “denúncia” do Sistema Penal e elaboração de diagnósticos da sua real forma de 
funcionamento (Ferreira, 2016), proposição de políticas criminais alternativas (Carvalho, 2013), engajamento 
político (Gindri, 2018), reflexividade (Carlen, 2013), entre outras. 
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Por fim, no capítulo 05, é efetuada uma análise crítica dos artigos da RDS e são 

lançadas algumas hipóteses para compreender a inserção precária desses trabalhos no tema da 

concentração espacial do encarceramento. As hipóteses decorrem do estudo de características 

da criminologia crítica brasileira e latino-americana, como um todo, que estão refletidas na 

criminologia da RDS.10 

O que era inicialmente o estudo sobre um tema específico (concentração espacial 

do encarceramento) que, por sua vez, incluía-se em uma temática mais ampla (consequências 

sociais do aprisionamento), acabou se tornando uma pesquisa sobre a própria criminologia 

crítica brasileira. Ou, melhor, sobre como a criminologia crítica faz pesquisa no Brasil, como 

efetua os diagnósticos e denúncias do sistema penal e como lida com a seletividade penal. 

Ainda, sobre como esse campo interpreta teorias que não se dizem expressamente críticas (as 

chamadas teorias criminológicas “etiológicas”), a exemplo da Escola de Chicago e suas 

revisitações (a “nova” Escola de Chicago). 

Com isso, espera-se que a dissertação possa contribuir para o campo criminológico 

crítico brasileiro, chamando a atenção para pesquisas direcionadas à concentração espacial do 

encarceramento em determinados locais/bairros e para a possibilidade disso ser feito pelas 

lentes da criminologia crítica. Isso poderá permitir a elaboração de diagnósticos do que ocorre 

nas cidades brasileiras, assim como eventuais comparações com outros países – isto é, se o 

Brasil repete ou não padrões de países como os Estados Unidos – além de abrir margem para 

políticas públicas desencarceradoras, que deixem de incidir sobre bairros em que há a 

concentração de desvantagens. Afinal, toda prática pressupõe uma teoria que lhe dê sustentação. 

 

 

 

 

.  

 

 

 
10 As hipóteses desenvolvidas no capítulo 05 envolvem fatores como a característica de oposição às criminologias 
tradicionais, a falta de pesquisas empíricas no campo, o impacto de traduções apologéticas de autores do norte 
global, as condições de produção de pesquisa em criminologia crítica e a ausência da sociologia criminal no 
desenvolvimento do pensamento criminológico brasileiro. 
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CAPÍTULO 01 – EXPLICAÇÕES METODOLÓGICAS 
 

Feita a introdução e contextualização da pesquisa, são necessárias algumas 

explicações metodológicas dessa dissertação. Isto é, considerações sobre campo da literatura 

estadunidense analisada no capítulo 02, a pesquisa efetuada no âmbito das ciências sociais 

paulistas no capítulo 03, bem como o recorte para a Revista “Discursos Sediciosos: crime, 

direito e sociedade” (“RDS”), no capítulo 04.  

 

1.1. OS ESTADOS UNIDOS NA CONCENTRAÇÃO ESPACIAL DO ENCARCERAMENTO 
 

O segundo capítulo da dissertação trata sobre como a concentração espacial do 

encarceramento é abordada na literatura estadunidense, tanto em pesquisas acadêmicas quanto 

levantamentos empíricos, tendo como recorte exclusivamente a produção dos Estados Unidos.  

Partiu-se da tese de doutorado de Simes (2016), na qual a autora mapeia o campo 

da concentração espacial do encarceramento e identifica os principais autores e conceitos das 

perspectivas que denomina de “desigualdade urbana” e “controle social”. A partir dela, foi 

possível observar que os Estados Unidos, além de país mais encarcerador do mundo, produzem 

grande parte das propostas teóricas e empíricas que tratam mais diretamente sobre o tema da 

concentração espacial do encarceramento. 

Há, nesse sentido, tanto pesquisas de acadêmicos de universidades dos EUA, como 

levantamentos estatísticos de ONGs, fundações e centros universitários que pesquisam efeitos 

colaterais do encarceramento, identificando também os bairros dos quais as pessoas presas são 

residentes. São traçadas, assim, correlações com outros indicadores socioeconômicos desses 

locais. 

Essas pesquisas resultam do que Garland (2018) avalia como mudanças recentes no 

campo dos estudos sobre punição, com o desenvolvimento de pesquisas empíricas e 

possibilidade de novas linhas de investigação: 

Nos últimos anos, o campo começou a atrair estudiosos com habilidades 
quantitativas altamente desenvolvidas que utilizam técnicas estatísticas 
sofisticadas e que desenvolvem e analisam grandes conjuntos de dados (por 
exemplo, Manza e Uggens, 2006; Raphael e Stoll, 2013; Sutton, 2004; Travis 
et al. ., 2014; Western, 2006). O resultado foi uma melhoria na precisão das 
alegações empíricas e na análise dos dados disponíveis. (GARLAND, 2018, 
p. 13).11 

 
11 Tradução livre de: “In recent years, the field has begun to attract scholars with highly developed quantitative 
skills who utilize sophisticated statistical techniques and who develop and analyze large data sets (e.g. Manza 
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Tal alteração nos estudos do campo da punição, complementa Garland (2018), 

levou também “ao desenvolvimento de percepções teóricas e à abertura de novas linhas de 

investigação” (p. 13). Afinal, atualmente se tem conhecimento de muito mais informações sobre 

“os efeitos da prisão ao longo da vida dos infratores e suas famílias”, incluindo impactos que 

um registro criminal gera no “casamento, emprego, formação de família, saúde, etc.”, bem 

como sobre “o papel que o aprisionamento em massa desempenha na estratificação social e nos 

mercados de trabalho” (Garland, 2018, p. 13)12. 

Deste modo, Garland (2018) se refere a tais estudos como a “segunda geração” da 

sociologia da punição. Nessa nova “geração”, percebe-se um aumento na especificidade das 

produções acadêmicas do campo, em que narrativas abrangentes passaram a ser suplementadas 

e revisitadas por outras mais específicas, a exemplo de pesquisas em âmbito estadual, em vez 

de federal13. Ademais, o autor relata que na “primeira onda de pesquisas sobre punishment and 

society” o foco estava nos “processos culturais, políticos e econômicos que moldavam os 

contornos da punição e da mudança penal” – tais como os do próprio Garland (2014), de 

Wacquant (2003) e Alexander (2017) – mas que: 

trabalhos mais recentes redescobriram a importância das causas imediatas da 
mudança dos padrões de punição - causas que não se encontram em causas 
sociais de fundo, mas em processos legais e estaduais em primeiro plano 
(Garland, 2013). O resultado é uma atenção renovada às mudanças legislativas 
feitas na lei de sentenças e às ações de tomadores de decisão legais, como 
promotores, juízes, departamentos de correções e conselhos de liberdade 
condicional de acordo com essas mudanças legais14 (Pfaff, 2017; Stuntz, 
2011)” (GARLAND, 2018, p. 20)15  

Essas pesquisas mais específicas de que trata Garland (2018) se enquadram no 

campo dos efeitos colaterais do encarceramento. Elas despertaram a atenção de organizações 

não governamentais e centros de pesquisa, que passaram a produzir pesquisas e levantamentos 

 
and Uggens, 2006; Raphael and Stoll, 2013; Sutton, 2004; Travis et al., 2014; Western, 2006). The result has 
been an improvement in the precision of empirical claims and in the analysis of the available data.  
12 Tradução livre de: “We now know much more about the life-time effects of imprisonment on offenders and 
their families; about the impact of a criminal record on life course events (marriage, employment, family 
formation, health, etc.); and on the role that mass imprisonment plays in social stratification and in labor markets 
[...]” 
13 É o que Garland (2018) retrata como uma “mudança de foco do nacional ao local” (p. 14) 
14 Nesse sentido e para o caso brasileiro, seria possível citar como exemplos desses textos de “segunda geração” 
de estudos sobre punição os de Machado et al (2018) e Semer (2019). 
15 Tradução livre: “The first wave of “punishment and society” research tended to differentiate itself from 
traditional penal scholarship by concentrating on structural causation: that is on the cultural, political, and 
economic processes that shaped the contours of punishment and penal change. But more recent work has 
rediscovered the importance of the proximate causes of changing patterns of punishment—causes that lie not in 
background social causes but in foreground state and legal processes (Garland, 2013). The result is a renewed 
attention to legislative changes made to sentencing law and to the actions of legal decision-makers such as 
prosecutors, sentencing judges, corrections departments, and parole boards pursuant to these legal changes 
(Pfaff, 2017; Stuntz, 2011).” 
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estatísticos detalhados sobre o fenômeno e suas diversas facetas, como descrito no capítulo 

02.16 

Acrescenta-se que as referências encontradas sobre concentração espacial do 

encarceramento ao longo da dissertação foram preponderantemente estadunidenses. Até mesmo 

o trabalho da antropóloga portuguesa Manuela Cunha (2002), referência para estudos 

brasileiros sobre o tema, também foi baseado no debate mobilizado pelos acadêmicos dos 

Estados Unidos. Observou-se, assim, um protagonismo nas pesquisas desenvolvidas nos EUA, 

de modo que os quadros teóricos e levantamentos empíricos retratados nos capítulo 02 são 

relevantes para a dissertação como um todo. Eles organizaram e estruturaram esse campo de 

estudos, abordando a concentração espacial do encarceramento de forma muito clara, assim 

como influenciaram pesquisas posteriores em outros países, inclusive no Brasil, sobre essa 

temática. 

No mais, a concentração espacial do encarceramento é um fenômeno 

intrinsecamente ligado ao “giro punitivo” (Sozzo, 2016) ocorrido recentemente no Brasil e 

outros países, tratando-se, como visto, de um dos seus efeitos colaterais (Mauer e Chesney-

Lind, 2002). Deste modo, se é verdade que o Brasil também está vivenciando o grande 

encarceramento, os diagnósticos dos Estados Unidos podem ser úteis para uma melhor 

compreensão desse fenômeno e das suas consequências diretas e indiretas17.  

 

 

1.2. ESTUDO EXPLORATÓRIO PELAS CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS PAULISTANAS E PESQUISAS 

EMPÍRICAS BRASILEIRAS 
  

No capítulo 03, é apresentado um estudo exploratório sobre a concentração espacial 

do encarceramento no Brasil. O objetivo foi observar se essa temática é pesquisada também no 

país e, caso positivo, sob quais perspectivas e a partir de quais referenciais teóricos. Deste 

modo, foram buscadas publicações acadêmicas das ciências humanas e sociais de São Paulo, 

bem como pesquisas empíricas brasileiras que tratam desse tema. 

 
16 A título exemplificativo, o Prison Policy Initiative, destina parte de suas pesquisas ao que denomina “collateral 
consequences” do encarceramento. De acordo com a sua página oficial, além das pessoas encarceradas nos 
Estados Unidos, há dezenas de milhões “lidando com as ‘conseqüências colaterais’ da punição”, indicando-se as 
“principais pesquisas envolvendo as consequências colaterais da punição criminal”. São pesquisas que 
relacionam sistema prisional e desemprego, falta de moradia, educação e exclusão social. 
17 As referências empíricas e teóricas brasileiras sobre o tema são descritas em momento posterior da dissertação, 
a saber, nos capítulos 03 e 04.   
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Para a primeira parte do capítulo (produção acadêmica das ciências humanas e 

sociais paulistantas), foram realizadas buscas em bancos de teses da USP, em livros de ciência 

política referentes à cidade de São Paulo e no acervo do Núcleo de Estudos da Violência da 

Universidade de São Paulo (NEV/USP). Isso possibilitou o levantamento de alguns estudos que 

tratam diretamente sobre encarceramento e bairros periféricos. 

Esclarece-se que o foco na Universidade de São Paulo e em estudos sobre a cidade 

de São Paulo decorre do fato de que, num primeiro momento, a dissertação seria voltada 

especificamente à cidade de São Paulo, e não à criminologia crítica brasileira. Contudo, ao 

longo do percurso do mestrado e de reformulações do projeto de pesquisa, a ênfase saiu da 

capital paulista, porém os estudos paulistanos seguiram relevantes. De maneira exploratória e 

sem a pretensão de esgotar o assunto, eles ajudaram a observar como o tema tem sido 

pesquisado no Brasil e indicaram que não se trata de algo que preocupa apenas os EUA18. 

A relevância de se estudar o que tem sido produzido sobre o tema nas ciências 

sociais se relaciona ao que Braga e Alves (2015) traçam como uma das hipóteses sobre o campo 

da criminologia brasileira. Segundo as autoras, “parte significativa da produção criminológica 

vem sendo produzida de maneira esparsa pelas Ciências Sociais brasileiras, as quais não 

reclamam ou não se identificam expressamente como Criminologia”, havendo nelas uma 

“tradição de pesquisas empíricas que investigam questões relacionadas ao fenômeno criminal” 

(p. 239). Nesse mesmo sentido, Andrade (2012) considera que a criminologia é um saber que 

“não é e nunca poderá ser monopólio de uma disciplina exclusiva [...], pertencendo 

democraticamente aos saberes, no plural, sejam teóricos ou empíricos, acadêmicos ou 

populares” (p. 34). 

Após descrever essas produções acadêmicas brasileiras, ainda no capítulo 03 são 

expostas as duas pesquisas feitas no Brasil, até o presente momento, sobre a concentração 

espacial do encarceramento. A primeira, realizada pela Diretoria de Análise de Políticas 

Públicas da Fundação Getulio Vargas (2015), buscou apurar a “geografia do encarceramento” 

no Rio de Janeiro, encontrando a origem do local de ocorrência dos crimes e da residência dos 

seus autores na capital fluminense. A segunda, do Instituto Sou da Paz (2019), trata do 

 
18 Para estudos brasileiros que desenvolvem as hipóteses da “nova” Escola de Chicago e trabalham com pesquisas 
sobre ecologia criminal, dialogando sobretudo com Robert Sampson e seu conceito de eficácia coletiva, veja-se 
a produção acadêmica do Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública do Departamento de 
Sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Eles dialogam com a perspectiva da desigualdade 
urbana mencionada no capítulo 02, em textos como os de Silva e Beato Filho (2013), Silva (2014) e sobretudo 
em Oliveira (2012), em seu artigo sobre “Comunidades urbanas, desorganização social e encarceramento”. 
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encarceramento provisório na cidade de São Paulo, identificando os bairros dos quais as pessoas 

presas provisoriamente são residentes e como o aprisionamento os impacta.  

É interessante notar que a pesquisa do Instituto Sou da Paz (2019) cita 

expressamente ter sido inspirada no estudo anterior da FGV (DAPP, 2015) e em levantamentos 

estadunidenses como o “Million Dollar Blocks”, descrito no capítulo 02. Para além dessas 

referências empíricas, ao longo do relatório do Instituto Sou da Paz (2019) observa-se claro 

diálogo com a literatura estadunidense da perspectiva da “desigualdade urbana” (Simes, 2016) 

exposta no capítulo 02 da dissertação. 

Deste modo, o capítulo 03 realiza esse mapeamento exploratório de como o tema 

da concentração espacial do encarceramento tem sido estudado no Brasil. De um lado, é 

analisada a produção acadêmica paulista das ciências humanas e sociais; de outro lado, são 

apresentadas pesquisas empíricas das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo mapeando esse 

fenômeno.  

 

 

1.3. A ESCOLHA DA REVISTA DISCURSOS SEDICIOSOS: CRIME, DIREITO E SOCIEDADE 
 

Quanto ao recorte metodológico para o estudo da “criminologia crítica” brasileira, 

optou-se pela revista “Discursos Sediciosos: crime, direito e sociedade” (“RDS”). Como é 

explanado no capítulo 04, foram analisados todos os artigos já publicados nos 20 anos de 

vigência da revista (Tabela 01) e, visando compreender como a criminologia crítica da RDS se 

insere no debate da concentração espacial do encarceramento, foram selecionados aqueles que 

trataram, direta ou indiretamente, sobre (i) dimensão espacial do encarceramento, (ii) Escola de 

Chicago, e/ou (iii) teses de Loïc Wacquant (seja para refutá-las ou confirmá-las). 

Assim, além de artigos que versem sobre algum aspecto do encarceramento com 

foco no elemento “espaço” (atuação policial em favelas, por exemplo), foram objeto da 

dissertação artigos da RDS sobre Escola de Chicago, que poderiam (ao menos em tese) 

trabalhar direta ou indiretamente a dimensão espacial do encarceramento, e também artigos que 

discutem teses de Loïc Wacquant – como será exposto no capítulo 04, o foco no sociólogo 

francês se explica porque, além de ser um autor que mobiliza diretamente o elemento “espacial” 

da seletividade penal, é o estrangeiro que mais vezes publicou na revista (nove, ao total) e suas 

teses (ou parte delas) foram amplamente incorporadas em artigos da revista escritos por 

brasileiros, sobretudo teses referentes à “penalidade neoliberal” (Wacquant, 2009 e 2013). 
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Ciente da limitação do objeto de estudo a um único periódico, essa escolha se 

justifica pela importância da revista na construção do campo criminológico crítico no Brasil. A 

adoção desse recorte ajuda a definir, ao menos parcialmente, a “criminologia crítica” brasileira 

e focar nela para observar algumas de suas características e interpretações sobre como se insere 

no debate da concentração espacial do encarceramento. Ademais, a RDS estabelece amplo 

diálogo com autores centrais no debate sobre concentração espacial do encarceramento nos 

Estados Unidos, notadamente Loïc Wacquant. 

Para estudar a revista, foram importantes as pesquisas de Marina Leite de Almeida 

(2015), ao organizar os trabalhos da revista em eixos temáticos e destacar os principais temas, 

autores e características do periódico, e principalmente a dissertação de mestrado de Eduarda 

Toscani Gindri (2018). Gindri (2018) buscou compreender as disputas dóxicas da revista e suas 

principais características, nisso incluindo sua história e a de seus fundadores, aquilo que 

denomina de “capital da tradição crítica”, os critérios para publicação etc. Ambas auxiliam a 

compreender o que foi a Revista Discursos Sediciosos, o que ela representou e como marcou o 

campo da criminologia crítica no Brasil a partir do início dos anos 2000 – questões trabalhadas 

no quarto capítulo da dissertação. 

Com efeito, ao longo dos seus 20 anos de existência, a RDS foi relevante na 

consolidação do campo da criminologia crítica brasileira, tendo passado por ela autores centrais 

dessa área no país – desde seus fundadores Nilo Batista e Vera Malaguti até Juarez Cirino dos 

Santos e Vera Regina Pereira de Andrade, com expressivo aumento no número de autores nas 

últimas edições da revista. A isso se soma a ampla participação de autores estrangeiros na RDS 

(ao todo, 40 autores19), com representantes da criminologia crítica latino-americana publicando 

nela, a exemplo de Eugenio Raúl Zaffaroni e Lola Aniyar de Castro, bem como europeus e 

estadunidenses que marcaram presença na revista, principalmente na seção “Criminologia”20, a 

 
19 Eugenio Raul Zaffaroni; Eduardo Galeano;Lola Aniyar de Castro; Massimo Pavarini; Rosa Del Olmo; Ricardo 
Vargas Meza; Alessandro Baratta; Mireille Delmas Marty; Francisco Muñoz Conde; Raúl Cervini Sánchez; 
Caridad Navarrete Calderon; Sue Rex; Loic Wacquant; Bruce Western; Katherine Beckett; David Harding; 
David Garland; Nils Christie; Luigi Ferrajoli; Olga Lucia Gaitan Garcia; Michael Jacobson-Hardy; Anne Marie 
Marchetti; Lorna Rhodes; Megan Comfort; Teresa Gowan; Philippe Combessie; Richard Sparks; Sebastian 
Scheerer; Juan Martínez Otero; Alejandro Slokar; Mario Sbriccoli; Alessandro De Giorgi; Barbara Hudson; 
Dario Melossi; Sacha Darke; Máximo Sozzo; Gabriel Ignacio Anitua; Nadége Porta; Ricardo Soberon; e 
Francesc Barata. 
20 Eixo que, segundo Almeida (2015), constitui “locos privilegiado de trocas e intercâmbios entre a Criminologia 
produzida no Brasil e a Criminologia produzida na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos.” (Almeida, 
2015, p. 34). Ainda, a autora destaca a importância da seção “Criminologia” da revista pois “sozinha, responde 
por 26% da produção do período analisado, constituindo-se efetivamente na maior dentre as seções”, pelo que 
“demarca a originalidade do projeto editorial da revista Discursos Sediciosos, a qual se pretende uma revista da 
chamada questão criminal (Crime, Direito e Sociedade) que rompe com a divisão clássica das Ciências Criminais 
em que a Criminologia e a Política Criminal funcionam como ‘ciências acessórias’ ao Direito Penal. (2015, p. 
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exemplo de Alessandro De Giorgi, Megam Comfort, Dario Melossi e Massimo Pavarini. Eles 

representaram quase metade dos artigos do eixo temático ao qual Almeida (2015) se referiu 

como “grande encarceramento”. 

Diante disso, foi possível observar, ciente das características centrais da revista e 

da criminologia crítica nela estabelecida, como ocorrem estudos sobre dimensão espacial do 

encarceramento e como nela foi feita a abordagem de teorias diversas da criminologia crítica – 

a “Escola de Chicago”, por exemplo, objeto de um único artigo especificamente (Shecaira, 

2000). 

 

 

1.3.1. Seleção dos artigos da “Revista Discursos Sediciosos: crime, direito e sociedade” 
 

O acesso à totalidade dos artigos publicados nas edições da “Revista Discursos 

Sediciosos: crime, direito e sociedade” foi realizado, até os números 19 e 20 (ano 2012), foi 

possibilitado pela biblioteca digital do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM)21. 

Já os números 21/22 (2014) e 23/24 (2016) não estavam disponíveis em bibliotecas online nem 

físicas, de modo que foi necessário adquiri-los pelo site da Editora Revan. 

O objetivo da seleção dos artigos foi verificar quais são os que tratam sobre (i) 

dimensão espacial do encarceramento e/ou (ii) Escola de Chicago ou, ainda, sobre (iii) o 

sociólogo Loïc Wacquant (desenvolvendo, tangenciando ou refutando as suas hipóteses). 

Essas categorias permitiriam encontrar os textos potencialmente relacionados com 

a temática da concentração espacial do encarceramento, cada um a sua maneira. A primeira, 

por envolver artigos que desenvolvessem dinâmicas espaciais em relação ao encarceramento; a 

segunda, por permitir estudos sobre as formas como a cidade, criminalidade e encarceramento 

se relacionam; e a terceira, devido à relevância de Wacquant para esse campo de estudos – autor 

que, segundo Rock (2012), causou uma “reviravolta na análise dos vínculos entre crime, 

controle e espaço” (p. 59), tendo em vista que:  

[...] [Wacquant] examinou por meio de análise comparativa os vínculos entre 
os padrões de exclusão, significação e controle nos guetos urbanos da França 
e dos Estados Unidos. Seu argumento no caso dos Estados Unidos é que as 
áreas da cidade são o resultado de uma combinação de inação política, 
exclusão racial, filtragem populacional e uma aplicação da linguagem 

 
31) – a a autora incluiu em sua análise apenas as edições entre os anos de 2000 e 2012, ficando de fora, portanto, 
os números 1 (1996), 2 (1996), 3 (1997), 4 (1997), 19 (2014) e 20 (2016) da revista. 
21 Nela estão disponibilizados, em formato digital, todos os artigos publicados nos 17 volumes da revista, 
produzidos entre os anos de 1996 a 2012, num total de 20 “números”, sendo que estes equivalem às “edições” 
da revista, havendo volumes com mais de um número.  
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moralizante da "subclasse" que engendra "hiperghettos" em que a 
marginalização econômica e social, a dependência do bem-estar e o crime se 
misturam. (ROCK, 2012, p. 59)22 

Os critérios de seleção inicialmente seriam: título, resumo, sumário, palavras-chave 

e bibliografia.  No entanto, pela forma de estruturação e apresentação dos artigos na revista, foi 

necessária a alteração desses critérios, já que os artigos não apresentavam resumo, sumário nem 

palavras-chave e, ainda, alguns deles não contavam com bibliografia, mas apenas referências 

ao longo do texto e/ou notas de rodapé. Portanto, foram adotados os filtros: título, notas de 

rodapé, bibliografia (se existente) e leitura de partes do trabalho que indicavam se relacionar 

com criminologia – por exemplo a introdução, conclusão e leitura geral dos tópicos de cada 

texto. 

Assim, se em qualquer um desses artigos apareceu algo relacionado à dimensão 

espacial do encarceramento, Escola de Chicago e/ou teses de Wacquant, ele foi selecionado 

para leitura, integrando o campo empírico da pesquisa. Além disso, houve trabalhos 

selecionados para “checar” (os quais foram posteiromente lidos na sua integralidade), que 

demandariam uma leitura atenta e completa do artigo, já que o título, resumo, palavras-chave, 

sumário ou bibliografia não indicavam com clareza tratar-se ou não de alguma das três 

categorias mencionadas. 

Dos 24 números da revista Discurso Sediciosos, tem-se 16 publicações das quais 

duas (nº 11 e 13) são traduções de revistas internacionais em parceria com Loïc Wacquant. Elas 

foram incluídas no espaço amostral pois interessam à pesqusia de todo modo – tanto em razão 

da tradução para o português e publicação  pela Revista Discursos Sediciosos, quanto pelas 

teses se relacionarem, direta ou indiretamente, a Wacquant.  

Na tabela 01, ao final da dissertação, estão indicados todos os artigos publicados na 

“Revista Discursos Sediciosos: crime, direito e sociedade”, desde o ano de 1996 até o ano de 

2016, quando foi lançada a sua última versão, de números 23/24, após o que a revista foi 

encerrada. Do total de 336 artigos publicados nas 16 edições da revista23, o corpo empírico 

 
22 Tradução livre de: “The latest twist in the analysis of the links between crime, control, and space has been 
introduced by a revitalized political economy associated, for example, with the work of Loïc Wacquant (2008) 
who has examined through comparative analysis the links between patterns of exclusion, signification, and 
control in the urban ghettos of France and the United States.His argument in the instance of the United States is 
that areas of the city are the outcome of a combination of political inaction, racial exclusion, population filtration, 
and an application of the moralizing language of ‘the underclass’ which engenders ‘hyperghettos’ in which 
economic and social marginalization, welfare dependency, and crime are intermingled.”. 
23 A relação de artigos publicados por edição é: (i) 1996, Vol. 1, nº 1 – 10 artigos; (ii) 1996, vol. 1, n. 2 – 21 
artigos; (iii) 1997, vol. 2, n. 3 – 20 artigos; (iv) 1997, vol. 2, n. 4 – 21 artigos; (v) 1998, vol. 3, n. 5/6 – 20 artigos; 
(vi) 1999, vol. 4, n. 7/8 – 12 artigos; (vii) 2000, vol. 5, n. 9/10 – 27 artigos; (viii) 2002, vol. 7, n. 11 – 5 artigos; 
(ix) 2002, vol. 7, n. 12 – 21 artigos; (x) 2003, vol. 8, n. 13 – 8 artigos; (xi) 2004, s/v., n. 14 – 8 artigos; (xii) 2007, 
s/v., n. 15/16 – 21 artigos; (xiii) 2010, s/v., n. 17/18 – 28 artigos; (xiv) 2012, vol. 17, n. 19/20 – 34 artigos; (xv) 
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selecionado para o primeiro momento foi de 34 artigos, número que poderia vir a ser (e 

efetivamente foi) reduzido após a leitura mais detida sobre cada um dos trabalhos. Eles foram 

agrupados entre as três categorias referidas inicialmente: dimensão espacial do encarceramento, 

Escola de Chicago e/ou teses trabalhadas por Loïc Wacquant (desenvolvendo, tangenciando ou 

refutando-as)24.  

A princípio, sobre a temática da dimensão espacial do encarceramento foram 

localizados 13 (treze) artigos: 04 (quatro) escritos por Loïc Wacquant (2003, 2007, 2012a, 

2012b) e outros 09 (nove) por autores brasileiros, quais sejam, os artigos de Cerqueira Filho e 

Neder (1996); Batista (1996 e 2002); Thompson (2000); Christie (2002); Guiglianelly (2002); 

Zaccone (2004); Lopes (2010) e Zomighani Júnior (2014). 

Sobre a Escola de Chicago, foram encontrados 03 (três) artigos, sendo que apenas 

um se propôs a tratar exclusivamente a respeito do tema (Shecaira, 2000) e em outros dois ela 

é mencionada, contudo não é o tema central (Pedrinha, 2014; Roorda, 2016). 

Já os artigos que desenvolvem teses de Loïc Wacquant, maioria entre os 

pesquisados, somam um total de 18 (dezoito). Foram 09 (nove) escritos pelo próprio Wacquant 

(2000a, 2000b, 2002a, 2002b, 2003, 2007, 2010, 2012a, 2012b) e outros 04 (quatro) por autores 

brasileiros (Silveira Filho, 2007; Arguello, 2012; Bravo, 2012; Rodrigues e Nascimento, 2012; 

Pedrinha, 2014 e 2016; Zomighani Júnior, 2014; Macedo, 2014; Lemos e Ribeiro Júnior, 2016). 

No mais, foram assinalados 08 (oito) artigos para “checar”, por não estar claro, 

antes da sua leitura integral, se podem ser incluídos em alguma das categorias listadas acima 

(Comfort, 2003, 2010 e 2016; Gowan, 2003; Castro, 2007; Silva, 2010; De Giorgi, 2012 e 

2016). 

Em um segundo momento dessa busca empírica, consistente na leitura de cada um 

dos 34 (trinta e quatro) artigos, eles foram classificados novamente entre as categorias, ou 

excluídos quando não tratavam dos temas. Com isso, houve uma redução para 31 (trinta e um) 

artigos25, em relação aos quais algumas perguntas fundamentais nortearam a leitura. Elas 

auxiliaram a compreender qual o quadro teórico mais amplo do qual cada artigo partia e com 

quem dialogavam.  

 
2014, ano 19, n. 21/22 – 38 artigos; e (xvi) 2016, ano 20, n. 23/24 – 43 artigos. Assim como o número de artigos, 
o número de autores também aumentou ao longo dos anos da revista. 
24 Alguns artigos trabalham concomitantemente com mais de uma das três categorias que dividi para fins de 
análise, portanto serão contabilizados mais de uma vez. É o caso dos artigos de Zomighani Júnior (2014), 
Pedrinha (2014) e Roorda (2016). 
25 Foram excluídos da análise, por não se relacionarem aos temas buscados, os artigos de Cerqueira Filho e Neder 
(1996); Batista (2002); Christie (2002); Guiglianelly (2002); Comfort (2003); Castro (2007); e De Giorgi (2012).  
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Sobre a dimensão espacial do encarceramento, os artigos utilizaram quais 

conceitos? Quais os principais aspectos enfatizados? Qual a bibliografia utilizada? Ela inclui 

autores nacionais e/ou estrangeiros? 

Os textos encontrados sobre a Escola de Chicago utilizaram quais conceitos? Quais 

os principais aspectos enfatizados? Qual a bibliografia utilizada? Ela inclui autores nacionais 

e/ou estrangeiros? Ainda, qual a data dos artigos citados na bibliografia especificamente como 

sendo os da Escola de Chicago? 

Em relação a Wacquant, as perguntas dividiram-se a depender de artigos publicados 

por ele próprio ou releituras de suas teses. Em relação aos primeiros, quais de suas teses foram 

trabalhadas? Alguma delas envolve a dimensão espacial do encarceramento? Nos artigos 

publicados por brasileiros baseados em Wacquant, quais foram as ideias trabalhadas? 

Utilizaram quais textos do autor? Quais conceitos? Qual bibliografia? Basearam-se 

preponderantemente em autores nacionais ou estrangeiros? 

Por fim, em um terceiro momento, o universo de artigos foi reduzido de 31 para 24, 

restando os artigos de Arguello (2012), Batista (1996), Bravo (2012), Comfort (2010 e 2016), 

De Giorgi (2016), Gowan (2003), Lemos e Ribeiro Júnior (2016), Lopes (2010), Macedo 

(2014), Pedrinha (2014), Pedrinha e Souza (2016), Rodrigues e Nascimento (2012), Shecaira 

(2000), Silva (2010), Silveira Filho (2007), Thompson (2000), Wacquant (2002b, 2007, 2010, 

2012a, 2012b), Zaccone (2004) e Zomighani Júnior (2014). 

Ou seja, sobre as três categorias (dimensão espacial do encarceramento, Escola de 

Chicago e/ou teses de Loïc wacquant), publicaram 21 autores, sendo 17 brasileiros e 04 

estrangeiros. A descrição e análise desses artigos foi objeto do capítulo 3 da dissertação. 

Conforme ilustra a tabela 02 (abaixo), foram encontrados 16 artigos sobre a 

dimensão espacial do encarceramento, 02 artigos sobre Escola de Chicago e 20 artigos 

envolvendo testes de Wacquant: 

 

DIMENSÃO ESPACIAL DO 

ENCARCERAMENTO 
ESCOLA DE CHICAGO TESES DE LOÏC WACQUANT 

Batista (1996) Shecaira (2000) Silveira Filho (2007) 
Thompson (2000) Pedrinha (2014) Silva (2010) 
Zaccone (2004)  Arguello (2012) 
Lopes (2010)  Bravo (2012) 
Bravo (2012)  Rodrigues e Nascimento (2012) 

Zomighani Jr. (2014)  Pedrinha (2014) 
Pedrinha e Souza (2016)  Zomighani Jr. (2014) 

Comfort (2010)  Macedo (2014) 
Comfort (2016)  Pedrinha e Souza (2016) 
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Gowan (2003)  Lemos e Ribeiro Jr. (2016) 
De Giorgi (2016)  De Giorgi (2016) 

Wacquant (2002b)  Wacquant (2000a) 
Wacquant (2007)  Wacquant (2000b) 
Wacquant (2010)  Wacquant (2002a) 
Wacquant (2012a)  Wacquant (2002b) 
Wacquant (2012b)   Wacquant (2003) 

  Wacquant (2007) 
  Wacquant (2010) 
  Wacquant (2012a) 
  Wacquant (2012b) 

 

Por fim, a partir da análise desses 24 artigos, o capítulo 05 levanta algumas 

hipóteses para interpretar a ausência de artigos de criminologia crítica, no Brasil, sobre 

concentração espacial do encarceramento. Essas hipóteses decorrem não só de estudos sobre a 

própria RDS, mas também sobre escritos sobre criminologia crítica brasileira e latino-

americana, de modo geral.  
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CAPÍTULO 02 – A CONCENTRAÇÃO ESPACIAL DO ENCARCERAMENTO: 
PIONEIRISMO ESTADUNIDENSE 
 

Como já apontado, nos Estados Unidos o tema da concentração espacial do 

encarceramento já foi identificado tanto por pesquisas empíricas sobre os bairros dos quais as 

pessoas presas são provenientes, como em produções acadêmicas que buscam compreender o 

fenômeno a partir de quadros teóricos mais ou menos claros. 

Neste capítulo, retrata-se o atual estado da arte dessas pesquisas estadunidenses. 

São expostos os desenvolvimentos teóricos sobre a concentração espacial do encarceramento 

nos Estados Unidos, sobretudo as perspectivas da “desigualdade urbana” e do “controle social” 

propostas por Simes (2016), bem como algumas das pesquisas empíricas desenvolvidas nos 

Estados Unidos sobre essa temática. 

 

 

2.1. DESENVOLVIMENTOS TEÓRICOS: A CONCENTRAÇÃO ESPACIAL DO ENCARCERAMENTO 

NA LITERATURA ESTADUNIDENSE  
 

A concentração espacial do encarceramento é um campo de estudo que pode ser 

considerado consolidado na criminologia e sociologia estadunidenses, áreas que possibilitam a 

observação do seu atual estado da arte. A partir de texos dessas áreas, portanto, permite-se 

investigar qual o debate atual sobre essa temática, contribuindo também para a construção de 

conhecimento sobre o encarceramento brasileiro. 

Neste tópico, os principais referenciais teóricos sociológicos e criminológicos sobre 

a concentração espacial do encarceramento foram identificados e divididos em duas categorias, 

cada uma representando uma chave de leitura diferente desse fenômeno: a teoria ecológica da 

“Escola de Chicago” – na realidade, da “nova” Escola de Chicago (Bottoms, 2012) ou 

“perspectiva da desigualdade urbana” (Simes, 2016), revisitando e atualizando teorias da 

ecologia criminal; e a criminologia crítica ou, conforme Simes (2016), “perspectiva do controle 

social”. 

Antes de entrar em detalhes sobre essas perspectivas, contudo, é importante lançar 

luz para uma relevante discussão terminológica sobre a expansão prisional ocorrida nos EUA. 

Isso porque, foi nesse contexto de aumento carcerário que temas relacionados aos efeitos sociais 

do encarceramento (como a sua concentração em determinados bairros) passaram a ser 

pesquisados mais diretamente naquele país. Como apontam Morenoff e Harding (2014), o 
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período do boom prisional nos EUA coincidiu com o aumento nas pesquisas sobre “causas e 

conseqüências do encarceramento em massa”, de modo que “embora tenha sido publicada 

relativamente pouca pesquisa sobre encarceramento nas décadas de 1980 e 1990, houve um 

crescimento exponencial desde 2000” (p. 414).26  

   

 

2.1.1. Definições de um fenômeno: do encarceramento em massa ao 
hiperencarceramento  
 

Para se referir à atual situação prisional estadunidense, popularizou-se a expressão 

“encarceramento em massa”. Seja por parte de ativistas, da mídia, acadêmicos ou operadores 

do sistema de justiça criminal, trata-se de terminologia consagrada quando o assunto é o 

surpreendente aumento no número de pessoas presas e a alteração na forma de punição que se 

operou e atualmente encontra-se em curso nos Estados Unidos. Isto é, para abordar o boom 

prisional daquele país, tornou-se comum a menção ao encarceramento em massa como 

característico de uma nova forma de punição que emergiu nas últimas décadas. 

No Brasil, a menção ao encarceramento em massa é também frequente. De forma 

exemplificativa, há a “Agenda Nacional pelo Desencarceramento”, organizada pela Pastoral 

Carcerária Nacional com apoio de diversas instituições, cujo principal eixo e objetivo é “a 

reversão do encarceramento em massa e, portanto, a redução gradativa e substancial da 

população prisional do país” (p. 25). 

Além disso, nos últimos anos o termo ganhou destaque na mídia, na política e em 

propostas legislativas. Na grande mídia, foram travadas disputas argumentativas sobre a 

ocorrência ou não desse fenômeno no país27 e realizados eventos culturais sobre as relações 

conflituosas entre encarceramento em massa e justiça, visando o debate de alternativas penais28. 

No âmbito legislativo, citam-se as “16 propostas contra o encarceramento em massa”, 

encabeçada pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM) com o apoio de diversas 

 
26 Tradução livre de: “Coinciding with the boom in incarceration rates, in recent years there has been an explosion 
in the amount of research conducted on the causes and consequences of mass incarceration. [...] Whereas 
relatively little research was being published on incarceration during the 1980s and 1990s, there has been 
exponential growth since 2000.” 
27 Nesse sentido, veja-se artigo publicado em 05.09.2017 no “Estadão”: “O mito do encarceramento em massa”, 
e a resposta publicada na “Carta Capital” duas semanas depois: “O mito do mito do encarceramento em massa”. 
Ambos disponíveis, respectivamente, em <https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-mito-do-
encarceramento-em-massa/> e <http://justificando.cartacapital.com.br/2017/09/19/o-mito-do-mito-do-
encarceramento-em-massa/>, acessados em 26.07.2018. 
28 Disponível em 
<https://www.sescsp.org.br/programacao/158744_ENCARCERAMENTO+EM+MASSA+E+JUSTICA#/conte
nt=programacao>. Acesso em 26 jul. 2018. 
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organizações29, além de declarações de políticos mencionando o combate ao encarceramento 

em massa em suas pautas30. Ou seja, o termo ganhou destaque também para se referir à atual 

situação prisional brasileira. 

A popularidade da expressão “encarceramento em massa”31 veio após a 

organização, por David Garland, de uma conferência realizada no ano 2000: “Mass 

Incarceration: social causes and consequences”, que deu ensejo ao livro de mesmo nome no 

ano seguinte com coletânea de artigos relacionados ao tema. Garland (2001) conceituou 

“encarceramento em massa” a partir de duas principais características: o aumento no número 

de pessoas presas e o sistema prisional se voltar a grupos, não a indivíduos – ou seja, 

características de cunho quantitativo e qualitativo 

 Sobre a quantidade de presos, o autor  explica que o encarceramento em massa 

implica uma taxa de encarceramento e tamanho da população prisional muito superiores à 

média histórica e comparativa de sociedades semelhantes (Garland, 2001, p. 1). Já em relação 

à característica qualitativa, o autor menciona que se trata da concentração social dos efeitos do 

encarceramento, que deixa de prender indivíduos e passa a prender grupos específicos da 

população. Isto  é, o “aprisionamento se torna aprisionamento em massa quando ele deixa de 

ser o encarceramento de criminosos individuais e se torna o aprisionamento sistemático de 

grupos inteiros da população” (2001, p. 1)32. Este grupo ao qual Garland se refere para o caso 

estadunidense é bastante específico: homens jovens negros em grandes centros urbanos. Para 

essas pessoas, o encarceramento se tornou algo comum, um evento frequente que faz parte do 

processo de socialização: 

toda família, todos os lares, todos os indivíduos nesses bairros têm 
conhecimento pessoal direto da prisão – por meio de cônjuge, filho, pai, 
vizinho, amigo. O aprisionamento deixa de ser o destino de alguns poucos 
indivíduos e se torna uma instituição modeladora para setores inteiros da 
população (GARLAND, 2001, p. 2)33. 

 Para Garland, o encarceramento em massa emergiu como resultado de uma série 

de políticas e decisões tais como a guerra às drogas, penas mínimas obrigatórias, privatização 

 
29 Disponível em <https://www.ibccrim.org.br/medidas-sistemapenal2017/>. Acesso em 26 jul. 2018. 
30 Disponível em <http://justificando.cartacapital.com.br/2018/07/10/como-seu-candidato-a-presidencia-pensa-
sobre-encarceramento/>.  Acesso em 27 jul. 2018. 
31 Tradução livre para seu termo original em inglês: “mass imprisonment”. 
32 Tradução livre de “Imprisonment becomes mass imprisonment when it ceases to be the incarceration of 
individual offenders and becomes the systematic imprisonment of whole groups of the population”. 
33 Tradução livre de “Every family, every household, every individual in these neighborhoods has direct personal 
knowledge of the prison – through a spouse, a child, a parent, a neighbor, a friend. Imprisonment ceases to be 
the fate of a few criminal individuals and becomes a shaping institution for whole sectors of the population.”. 



35 
 

de presídios, entre outros desenvolvimentos relevantes (2001, p. 2). No mais, de acordo com o 

autor, trata-se de um novo nome para descrever um fenômeno completamente inédito.  

Ocorre que a popularidade desse termo não reflete uma aceitação unânime na 

academia. Nota-se haver divergências conceituais sobre o fenômeno observado no sistema 

prisional estadunidense, sobretudo entre David Garland e Loïc Wacquant. 

Wacquant (2010) reconhece a ampla utilização do termo “encarceramento em 

massa” para designar o boom de encarceramento vivenciado pelos Estados Unidos na virada do 

século XXI, porém passou a discordar da sua utilização para descrever o referido fenômeno, 

propondo a sua substituição por “hiperencarceramento” (p. 78). Isso porque, em que pese o 

apelo popular do primeiro termo e sua utilidade na mobilização acadêmica e da sociedade civil, 

a noção de encarceramento em massa esconderia características importantes do sistema 

prisional dos Estados Unidos. A distinção conceitual não é trivial – prossegue Wacquant – mas 

contém diferenças essenciais: 

Encarceramento em massa sugere que o confinamento diz respeito a grandes 
faixas dos cidadãos (como os meios de comunicação de massa, a cultura de 
massa e o desemprego em massa), implicando que a rede penal foi lançada 
para longe através do espaço social e físico (WACQUANT, 2010, p. 78).34 

A noção acima teria, em síntese, três equívocos (Wacquant, 2010, p. 78). Primeiro, 

a experiência prisional nos Estados Unidos não seria relacionada às “massas”, como seria o 

caso da cultura de massa, desemprego em massa e outras expressões análogas. Segundo, a 

expansão e intensificação das atividades policiais e das prisões nos últimos anos não foi ampla 

e indiscriminada, mas, pelo contrário, bastante específica: ela foi determinada, em ordem 

decrescente de importância, pela classe, raça e espaço35, e com isso houve o 

hiperencarceramento de uma determinada categoria, qual seja, do homem afro-americano 

 
34 Tradução livre de: “Mass incarceration suggests that confinement concerns large swaths of the citizenry (as 
with the mass media, mass culture, and mass unemployment), implying that the penal net has been flung far and 
wide across social and physical space.” 
35 O termo utilizado por Wacquant na versão em inglês é place, o qual optou-se por traduzir livremente para 
espaço, e não “local”, devido às distinções que o próprio autor realizou em artigo sobre estigmatização territorial: 
“A outra face deste processo de estigmatização territorial é a dissolução do «sítio» (no sentido de lugar), ou seja, 
a perda de um quadro humanizado, culturalmente familiar e socialmente peneirado, com qual as populações 
urbanas marginalizadas se identifiquem e no seio do qual se sintam «entre si» e em relativa segurança. [...] Uma 
breve ilustração: até aos anos 1960, o gueto negro americano era ainda um «sítio» no sentido de lugar, um local 
colectivamente habitável, uma paisagem urbana humanizada – apesar de ser produto duma opressão brutal e 
inflexível – para com o qual os Negros sentiam um forte sentimento de identificação – expresso pelo idioma da 
«soul» – e sobre o qual desejavam estabelecer um controlo colectivo [...]. Hoje, o hiper gueto é um «espaço» (no 
sentido de space), e esse espaço desnudado deixou de ser um recurso comum que os Afro-Americanos poderiam 
mobilizar e empregar para se protegerem da dominação branca.” (Wacquant, 2006, pp. 30-32). Além disso, o 
autor enfatiza a classe como principal critério de seletividade penal desde a origem das prisões, com as casas de 
correção no século XVI, até os dias atuais, com a maioria da população prisional composta pela classe 
trabalhadora urbana.  
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residente dos guetos – enquanto que o resto da sociedade estaria praticamente imune ao 

aprisionamento, se comparado proporcionalmente. Terceiro – e mais importante, na visão do 

autor – trata-se de uma tripla seletividade penal que é constitutiva do fenômeno. Afinal: 

Se o Estado Penal tivesse sido implantado indiscriminadamente por políticas 
que resultaram na captura de um grande número de brancos e cidadãos 
abastados, virando-se às suas famílias e dizimando seus bairros como fez para 
afro-americanos do centro da cidade, seu crescimento teria sido rápidamente 
descarrilhado e, eventualmente, parado por oposição política (WACQUANT, 
2010, p. 78).36 

Com isso, o que Wacquant sustenta é que o encarceramento não é em massa. Muito 

pelo contrário, ele não chegou nem chegará a atingir as massas. O fenômeno prisional se opera 

justamente mediante diversos filtros, em especial a tripla seletividade penal37. 

A distinção terminológica é especialmente relevante para a dissertação e a temática 

da concentração espacial do encarceramento, já que Wacquant, ao discordar de Garland, lança 

luz à dimensão espacial do fenômeno38. Assim, ainda que se possa questionar até que ponto as 

críticas de Wacquant retratam adequadamente o sentido de “massa” que Garland atribui como 

característica do encarceramento39, a definição de hiperencarceramento de Wacquant permite a 

compreensão do elemento “espaço” como constitutivo da seletividade penal. 

 
36 Tradução livre de: “had the penal state been rolled out indiscriminately by policies resulting in the capture of 
vast numbers of whites and well-to-do citizens, capsizing their families and decimating their neighborhoods as 
it has for inner-city African Americans, its growth would have been speedily derailed and eventually stopped by 
political counteraction.”. No mesmo sentido, a advertência de Cornel West no prólogo de Michelle Alexander 
(2017): “Não há dúvida de que, se jovens brancos fossem encarcerados nos mesmos índices que os jovens negros, 
a questão seria tratada como um estado de emergência nacional.” (p. 26). 
37 Destaca-se que em artigos anteriores (Wacquant, 2002 e 2003) o termo mass incarceration era utilizado, tendo 
sido substituído após 2006, mantendo-se o “hiperencarceramento” em artigos posteriores (2010 e 2014): "Em 
Deadly symbiosis, proponho substituir a noção sedutora, mas enganadora, de ‘encarceramento de massa’, que 
atualmente enquadra e reduz os debates cívicos e científicos sobre prisão e sociedade nos Estados Unidos (eu 
mesmo o empreguei, sem pensar muito, em minhas publicações anteriores a 2006), pelo conceito mais refinado 
de hiperencarceramento, a fim de salientar a seletividade extrema da penalização, de acordo com a posição de 
classe, o pertencimento étnico ou status cívico e o local de residência – uma seletividade que é um aspecto 
constitutivo (e não um atributo incidental) da política de gestão punitiva da pobreza (cf. Wacquant, 2011b, pp. 
218-219). Relato que a punição não é apenas um indicador direto da solidariedade e de uma capacidade política 
crucial do Estado, como Émile Durkheim afirmou há mais de um século em De la division du travail social 
([1893] 2007). Ela é, também, o paradigma da desonra pública, infligida como uma sanção ao ‘demérito’ moral 
individual e, portanto, cívico." (Wacquant, 2014, p. 156). 
38 A discussão terminológica evidentemente não se esgota apenas nesses autores. Segundo Morenoff e Harding: 
“Some scholars have argued that the term “mass incarceration” is a mischaracterization of the transformative 
change in the American criminal justice system. Wacquant (2010) prefers “hyperincarceration of 
(sub)proletarian African American men” to highlight the disproportionate impact incarceration has had on these 
groups. Weisberg and Petersilia (2010) are critical of the term for suggesting a conspiratorial view of state action 
and undermining the legitimate goals of incarceration by implying that “there is inherent value in reducing the 
size of the mass.” Other scholars use the term “carceral state” (Gottschalk 2008, Weaver & Lerman 2010), which 
refers more generally to a mode of government emphasizing surveillance, security, and punishment.” (2014, p. 
3). 
39 Afinal, Garland (2001) sustenta que o encarceramento em massa se caracteriza não só pelos números absolutos 
e relativos de pessoas presas, mas pelo fato de se estar prendendo grupos de indivíduos. 
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Ademais, observa-se que há quem utilize o termo encarceramento em massa, 

porém, defina o fenômeno de forma semelhante a Wacquant. É o que faz Alexander (2017) 

quando o caracteriza pelos atributos de classe e raça e, indiretamente, espaço. Curiosamente, 

porém não por coincidência, ao tratar sobre o assunto menciona como referência Wacquant: 

O encarceramento em massa, assim, perpetua e aprofunda padrões 
preexistentes de segregação e isolamento racial, não apenas removendo 
pessoas não brancas da sociedade e pondo-as em prisões, mas jogando-as de 
volta em guetos após sua libertação. Se tivessem recebido uma chance na vida 
e não sido rotulados como bandidos, jovens não brancos que poderiam ter 
escapado de suas comunidades no gueto – ou ajudado a transformá-las –, em 
vez disso se encontram presos num circuito fechado de marginalidade 
perpétua, circulando entre o gueto e a prisão.” (ALEXANDER, 2017, p. 280). 

De todo modo, para os fins deste capítulo e os de introduzir a temática da 

concentração espacial do encarceramento, a definição de Wacquant é bastante oportuna, apesar 

de menos recorrente na literatura criminológica estadunidense e também brasileira40. Ela 

enfatiza a dimensão espacial do encarceramento e possibilita o estudo da sua concentração 

espacial em determinados bairros. 

 

 

2.1.2. Mapeando os referenciais teóricos criminológicos 
 

A produção acadêmica estadunidense sobre causas e consequências do 

encarceramento há algum tempo chama a atenção para o fato de que se trata de fenômeno 

concentrado em determinados bairros dos grandes centros urbanos. Parte-se da constatação de 

que o encarceramento é um fenômeno cuja experiência se dá em âmbito local, seguindo um 

padrão estável ao longo do tempo e dificilmente os locais de encarceramento são aleatórios. 

Conforme destacado por Sampson e Loeffler (2010), “o aprisionamento não é inscrito 

aleatoriamente em toda a paisagem urbana” (p. 2)41, mas em geral, o aparato penal do Estado é 

exercido em locais em que se combinam pobreza, desemprego, rupturas familiares e isolamento 

racial, seja com maiores ou menores taxas de criminalidade.  

Em linhas gerais, aponta-se que, seja em decorrência da desorganização social e 

enfraquecimento de mecanismos de controle social informal, seja pela seletividade penal sobre 

os locais de residência dos presos, comunidades inteiras habitadas por pessoas jovens, pobres, 

negras, de baixa renda e com outras características desfavoráveis são aprisionadas nos grandes 

 
40 Essas divergências repercutiram na produção acadêmica brasileira em Almeida (2015) e Lemos e Ribeiro 
Júnior (2016) – este último discutido no capítulo 04 da dissertação. 
41 Tradução livre de: “imprisonment is not randomnly inscribed across the urban landscape”. 
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centros urbanos. Essas interpretações são apoiadas em estudos empíricos produzidos nos EUA, 

os quais, devido à expansão prisional daquele país, destacaram o contexto dos bairros e 

revelaram que o encarceramento é concentrado em locais específicos e seu aumento ocorreu de 

forma altamente desigual: algumas comunidades experimentaram taxas estáveis e altamente 

desproporcionais, enquanto outras tiveram poucos de seus residentes aprisionados (Simes, 

2016, p. 3). 

Da literatura estadunidense, é possível agrupar os autores que estudam a 

concentração espacial do encarceramento para as cidades dos Estados Unidos em duas grandes 

categorias: os que tratam sobre o tema realizando uma revisitação da teoria da desorganização 

social da Escola de Chicago e os que a observam seguindo a tradição da Criminologia Crítica, 

focados na seletividade da atuação policial e do sistema penal como um todo. Ambas são 

relevantes para que, conjuntamente, seja possível compreender como funciona concretamente 

o sistema de justiça criminal, quais seus efeitos sociais e como o encarceramento afeta 

determinados locais das cidades. Jessica Simes (2016) fez distinção semelhante, trabalhando 

com a noção de duas “perspectivas” que serão descritas a seguir: respectivamente, a da 

“desigualdade urbana” e do “controle social” (p. 21-22). 

Para Simes (2016), ambas as perspectivas compartilham os pressupostos de (i) 

associar o encarceramento com desvantagens socioeconômicas em determinados bairros 

urbanos, sendo que as desigualdades no encarceramento indicam um excesso na punição que 

não se reduz apenas à concentração espacial da violência42; e (ii) considerar que as admissões 

à prisão são provenientes majoritariamente de bairros urbanos pobres e segregados nas áreas 

metropolitanas (Simes, 2016)43.  

As suas diferenças, como será descrito nos tópicos seguintes, refletem os distintos 

quadros teóricos e hipóteses explicativas que articulam para tratar do encarceramento. Uma 

desenvolve conceitos e teorias a partir da noção de “desorganização social” tributária da Escola 

de Chicago, e outra efetua diagnósticos com base em referenciais da economia política da pena 

e na forma como o Estado, mediante o sistema penal, administra setores marginalizados da 

população. 

 
42 Premissa importante para indicar como o tema não se reduz a uma “geografia do crime” em que haveria uma 
relação direta entre violência, criminalidade e criminalização. 
43 A autora ainda desafia a visão “ortodoxa” sobre o assunto– e este um dos principais objetivos da sua tese de 
doutorado em Sociologia na Universidade de Harvard – ao chamar a atenção para o fenômeno prisional nas 
cidades pequenas e subúrbios dos Estados Unidos. Para ela, há falta de estudos em tais lugares, o que levou a 
produção literária sobre o tema a presumir o caráter urbano do encarceramento em massa. Para a autora, estes 
estudos deveriam ser ampliados: “My analysis of prison admissions for the state of Massachusetts suggests a 
need for shifting the focus on mass incarceration in America from deep inner-city poverty to a broader 
conceptualization of disadvantaged urban and suburban areas. (SIMES, 2016, p. 22). 
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Ademais, na perspectiva da desigualdade urbana, trabalha-se com uma dimensão 

microssociológica de controle social, enquanto na perspectiva do controle social a concentração 

espacial do encarceramento é estudada a partir de uma dimensão macrossociológica. Assim, na 

primeira são feitas abordagens que, em regra, se pautam em amostras relativamente pequenas 

de bairros de cidades estadunidenses – conforme observam Morenoff e Harding (2014), são 

utilizados dados empíricos sobre esses locais para descrever com detalhes os impactos que 

causados pelo encarceramento e os efeitos gerados a nível das comunidades, para além de nos 

próprios presos. Na segunda, a concentração espacial do encarceramento é associada a 

narrativas mais amplas sobre o Estado e a punição, a exemplo da tese da penalidade neoliberal 

de Wacquant, além de variáveis como desemprego e disparidades raciais.  

Essas características principais, incluindo semelhanças e diferenças, serão 

aprofundadas nos tópicos seguintes. 

 

 

2.1.3. Perspectiva da desigualdade urbana: ecologia criminal e revisitações da teoria da 
desorganização social 

 

A perspectiva da desigualdade urbana, servindo-se de teorias da ecologia criminal 

que revisitam modelos de desorganização social, são as que tratam da concentração espacial do 

encarceramento de forma mais direta e explícita, inclusive nomeando o fenômeno dessa 

maneira (Simes, 2016). As produções acadêmicas dessa perspectiva abordam o tema de modo 

que, a despeito de algumas diferenças entre suas proposições, podem ser analisadas 

conjuntamente em razão das suas convergências. O ponto essencial é que seguem, em maior ou 

menor grau, concordando ou discordando, a tradição de Shaw e McKay (1942) acerca da 

“desorganização social” nas áreas urbanas como fator relevante para a criminalidade. 

Associa-se a criminalidade a contextos de desorganização social, com rupturas nos 

mecanismos de controle social informal e, por consequência, ambientes mais propensos ao 

comportamento desviante.44 Por essa razão, autores dessa perspectiva passaram a ser 

denominados “neo chicagoanos” (Cunha, 2002; Bottoms, 2012) – o que decorre não do fato de 

terem meramente replicado postulados da ecologia criminal da Escola de Chicago da primeira 

 
44 Os estudos de Shaw tentavam compreender os processos de como havia um descolamento dos jovens dos 
grupos tradicionais. Assim, foram analisados os bairros com maiores números de estatísticas criminais, e 
concluiu-se que eles eram próximos a áreas industriais ou de comércio, com menor status econômico, e com 
muitos imigrantes e afro-americanos. (BERNARD et al., 2016, p. 139). É por isso que, para a ecologia criminal, 
os ambientes com desorganização social, com rupturas dos laços familiares, muita pobreza e imigrantes, seriam 
propensos à maior ocorrência de crimes. 
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metade do século XXI, mas por partirem dela para desenvolver e até mesmo questionar 

conceitos como o de desorganização social (Sampson, 2012; Kubrin, 2009). Atualmente, suas 

pesquisas dialogam inclusive com estudos de criminologia crítica sobre o encarceramento em 

massa (Clear, 2007; Western e Wildeman, 2009)45. 

Essa literatura da “nova” Escola de Chicago, expressa na perspectiva da 

“desigualdade urbana” de Simes (2016), passa então a fazer correlações entre o encarceramento 

e a desigualdade existente entre os bairros da cidade. Nisso, destaca-se a concentração espacial 

do encarceramento: os bairros que concentram desvantagens socioeconômicas são justamente 

aqueles de onde as pessoas presas são provenientes. Ademais, compartilha-se a noção de que o 

excesso de encarceramento é prejudicial socialmente46, pelo que os autores dessa literatura 

defendem reformas profundas no sistema de justiça criminal para reverter o quadro prisional 

presente em algumas comunidades dos EUA. 

Nessa chave de leitura da concentração espacial do encarceramento, são utilizados 

alguns conceitos centrais. Um deles é a “concentração de desvantagens”47, que pode ser 

compreendida como o conjunto de características sociais negativas reunidas nos espaços 

urbanos de pobreza, por exemplo desemprego, pais separados, serviços públicos de baixa 

qualidade, entre outros (Sampson e Loeffler, 2010, p. 5). 

Quando trata da perspectiva da desigualdade urbana, Simes (2016) utiliza esse 

conceito para explicar que nela se correlacionam encarceramento e concentração de 

desvantagens. Autores dessa perspectiva constataram que os bairros de origem das pessoas 

presas são aqueles que concentram desvantagens sociais como pobreza, segregação e crimes 

violentos, razão pela qual esses locais podem ser chamados de “prison places” ou 

“punishment’s places” (Simes, 2016, p. 23 e p. 68). Nesse contexto, bairros pobres, segregados 

racialmente e instáveis residencialmente desenvolveriam laços de trabalho e familiares fracos 

e, portanto, seriam propensos ao florescimento do crime (Simes, 2016, p. 24). 

Essa maneira de analisar o fenômeno e diagnosticar a concentração do 

encarceramento em certas comunidades é repetida em outros autores, como Clear (2007), para 

quem o encarceramento dos Estados Unidos é concentrado não só pelo perfil socioeconômico, 

 
45 Essa abordagem difere da encontrada em artigos produzidos no Brasil propondo-se a fazer uma revisão da 
Escola de Chicago (Shecaira, 2000; Freitas, 2002), uma vez que estes se referem somente à Escola de Chicago 
da primeira metade do século XX.  
46  Isso não se confunde com perspectivas de abolicionismo penal, que vêem no cárcere e no sistema penal um 
problema em si. No caso da perspectiva da desigualdade urbana, o problema é o “excesso” de encarceramento. 
47 Tradução livre do termo “concentrated disadvantages”, muito utilizado na literatura da criminologia e 
sociologia estadunidense sobre o tema. 



41 
 

gênero, idade e raça, mas também pelo “local”48. O autor reputa que “status socioeconômico, 

raça, idade e gênero interagem para produzir uma extrema concentração de encarceramento 

demograficamente”49 (Clear, 2007, p. 61) e, ao tratar dessa concentração do encarceramento 

demograficamente, refere-se às desvantagens concentradas: 

As pessoas que vivem em locais indesejáveis geralmente ficam presas lá, não 
gostando de onde moram, mas incapazes de mudar esse fato. Esses lugares 
então se tornam concentrados de pessoas pobres e que têm poucas opções. 
Essa circunstância foi referida como 'desvantagem concentrada' e sua presença 
em um local está associada a [...] mortalidade infantil, baixo peso ao nascer, 
gravidez na adolescência, abandono do ensino médio, maus-tratos e 
delinquência na adolescência (CLEAR, 2007, p. 70).50 

Travis, Western e Redubrn (2014) retratam situação semelhante quando consideram 

que as comunidades que apresentam essas desvantagens sociais são as mais afetadas tanto pela 

criminalidade quanto pela atual política de encarceramento, a qual  que acaba por reforçar esse 

processo social: 

Nossa análise das evidências ressalta o fato de que o encarceramento está 
concentrado em locais específicos, e os aumentos dramáticos no 
encarceramento foram concentrados desproporcionalmente nesses bairros. 
Em outras palavras, as taxas de encarceramento são altamente desiguais, com 
algumas comunidades enfrentando taxas estáveis e desproporcionalmente 
altas e outras com muito poucos ou nenhum residente preso. As comunidades 
e bairros com as maiores taxas de encarceramento tendem a ser caracterizados 
por altas taxas de pobreza, desemprego e segregação racial. Em particular, a 
geografia do encarceramento depende da raça e da pobreza concentrada, com 
as comunidades afro-americanas pobres sofrendo o impacto de altas taxas de 
prisão. Esses mesmos locais também têm altos níveis de violência e contato 
frequente com instituições de justiça criminal (por exemplo, a polícia, 
liberdade condicional e liberdade condicional e o sistema judicial).51 

 
48 O termo utilizado em inglês foi “place”. 
49 Tradução livre de: “[s]ocioeconomic status, race, age and gender interact to produce an extreme concentration 
of incarceration demographically”. Entretanto, o autor não se limita a descrever a seletividade dos processos de 
criminalização secundária, mas busca também explicações possíveis e inter-relações entre os altos níveis de 
encarceramento, enfraquecimento das relações sociais, aumento de desorganização urbana e maior número de 
crimes. 
50 Tradução livre de: “People who live in undesirable locations are often stuck there, not liking where they live 
but unable to change the fact. These places then become concentrated with poor people who have few options. 
This circumstance has been referred to as “concentrated disadvantage,” and its presence in a location “is 
associated with . . . infant mortality, low birth weight, teenage childbearing, dropping out of high school, child 
maltreatment, and adolescent delinquency”. 
51 Tradução livre de: “Our review of the evidence underscores the fact that incarceration is concentrated in 
specific places, and the dramatic increases in incarceration have been concentrated disproportionately in those 
neighborhoods. In other words, rates of incarceration are highly uneven, with some communities experiencing 
stable and disproportionately high rates and others seeing very few if any residents imprisoned. The communities 
and neighborhoods with the highest rates of incarceration tend to be characterized by high rates of poverty, 
unemployment, and racial segregation. In particular, the geography of incarceration is contingent on race and 
concentrated poverty, with poor African American communities bearing the brunt of high rates of imprisonment. 
These same places also have high levels of violence and frequent contact with criminal justice institutions (e.g., 
the police, probation and parole, and the court system).” 
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Uma posição intermediária entre a perspectiva da desigualdade urbana e do controle 

social pode ser encontrada em Morenoff e Harding (2014). Revisando a bibliografia sobre 

concentração espacial do encarceramento nos EUA,  os autores avaliaram que a expansão 

prisional do país apresentou as características centrais de: (i) ter atingido desproporcionalmente 

minorias, sobretudo homens negros de baixa escolaridade, num contexto em que a prisão exerce 

uma função de dominação racial e segregação dessa população em guetos (cf. Wacquant, 2001a, 

e Alexander, 2010) (p. 5); (ii) ter afetado desproporcionalmente as comunidades pobres 

urbanas, prejudicando a efetividade de mecanismos formais e informais de controle social (p. 

6); (iii) ter intensificado as desigualdades raciais e socioeconômicas já existentes nos bairros 

(p. 6); e (iv) ter sido acompanhada por “um boom ainda maior nas ‘community corrections’”, 

sendo que o resultado disso foi que “as mesmas comunidades que se deparam com o retorno de 

egressos prisionais são também o lar de muitos residentes sob supervisão comunitária” 

(Morenoff e Harding, 2014, p. 6-7).52 

Outro conceito central para as teorias da “nova” Escola de Chicago é o de “eficácia 

coletiva”53. Ele foi introduzido por Robert Sampson (2012) para designar a habilidade de 

determinado bairro/comunidade de manter a ordem em espaços públicos (como ruas, calçadas 

e parques), ocorrendo quando os residentes do bairro adotam ações explícitas para a 

manutenção da ordem pública – a exemplo de recorrer às autoridades competentes ou promover 

a vigilância comunitária (Bernard et al, 2016, p. 147).  

Como explicam Bernard et al (2016), para conceituar “eficácia coletiva”, Sampson 

parte da desorganização social de Shaw e McKay, definida como “a incapacidade da 

comunidade de realizar seus valores comuns” (p. 146)54. A ideia é que pobreza, disrupção 

familiar e mobilidade residencial são fatores que resultam em anonimato, ausência de relações 

sociais entre residentes do bairro e baixa participação em organizações e atividades locais – em 

contraposição à eficácia coletiva (Bernard et al., 2016, p. 147). Ademais, o próprio Sampson 

(2012) explica que esse conceito “reúne dois mecanismos fundamentais - coesão social (a parte 

da 'coletividade' do conceito) e expectativas compartilhadas de controle (parte 'eficácia' do 

 
52 Tradução livre de: “[...]an even larger boom in community corrections. [...] As a result, the same communities 
that are faced with reintegrating former prisoners are also home to many residents on community supervision.”. 
53 Tradução livre do termo “collective efficacy”, de Robert J. Sampson, igualmente importante na literatura sobre 
a concentração espacial do encarceramento, sendo inclusive mencionado em estudos brasileiros. Nesse sentido, 
veja-se Oliveira (2012), Silva (2014), Silva e Beato Filho (2013) desenvolvendo hipóteses da perspectiva da 
“desigualidade urbana” (Simes, 2016). Além disso, há autores como Alba Zaluar que, por outro lado, 
contestavam essas noções dos novos estudos da Escola de Chicago (Zaluar, 2009; 2012). 
54 Tradução livre de: “the inability of the community to realize its common values”. 
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conceito)” (p. 152).55 

A desorganização social também é central para essa perspectiva e influencia alguns 

trabalhos desse campo. É o caso de Clear (2007), ao considerar que a prisão agrava a falta de 

coesão social já presente em algumas comunidades, minando seus sistemas social, político e 

econômico e tendo como resultado “uma redução na coesão social e uma redução na capacidade 

de autorregulação dessas comunidades” (Clear, 2007, p. 89)56. O autor complementa, em uma 

passagem ilustrativa do porquê de ser considerado um representante da teoria da ecologia 

criminal: 

Essas áreas sofrem com o maior número de crimes, em parte porque carecem 
de capital humano e social. Como resultado, eles sofrem mais com o 
encarceramento e suas consequências não intencionais. Comunidades mais 
fortes produzem menos pessoas que infringem a lei porque têm menos 
condições ambientais favoráveis ao crime” (CLEAR, 2007, pp. 89-90)57. 

Ou seja, para Clear, seguindo a teoria da desorganização social, comunidades que 

concentram desvantagens produzem mais pessoas que violam a lei, de modo que haveria  mais 

criminosos nesses locais. Continua sendo, ao menos de forma parcial, uma perspectiva 

criminológica etiológica, na medida em que traça tentativas de explicação para a pergunta de 

por que pessoas desviam da norma e praticam crimes. 

Além disso, a desorganização social se relaciona à hipótese de Rose e Clear (1998) 

da “mobilidade coercitiva” 58, segundo a qual o encarceramento impõe aos moradores de certas 

comunidades uma mobilidade coercitiva ao retirá-los de seus bairros de origem ao serem presos 

e, posteriormente, quando soltos, fazê-los retornar. Isso leva a uma maior desorganização social 

para as comunidades que já sofrem com a concentração de desvantagens, impactando-as 

 
55 Tradução livre de: “The concept of collective efficaty draws together two fundamental mechanisms - social 
cohesion (the 'collectivity' part of the concept) and shared expectations for control (the 'efficacy' part of the 
concept)”. 
No mais, Melossi (2008) explica que Sampson trabalha a partir da “herança” da Escola de Chicago, vinculando-
se ao “debate sociológico sobre capital social [...] isto é, a quantidade e qualidade das relações sociais 
características de um indivíduo ou grupo”, tendo conseguido “conectar essa perspectiva à ênfase tradicional de 
Chicago nos controles sociais ‘informais’ ou ‘primários’” (p. 215-216) . A teoria da eficácia coletiva surge nesse 
contexto e, segundo Hardyns e Pauwels (2018), ela reverberou em diversas áreas que estudam o crime: “Robert 
Sampson está envolvido em estudos de vizinhança sobre crime e vitimização criminal e seus determinantes 
estruturais desde o início dos anos 80 (Byrne & Sampson, 1986; Sampson, 1983). Ele contribuiu muito para a 
literatura teórica e empírica sobre capital social, e desenvolveu empiricamente medidas para explorar 
componentes da coesão social, como confiança, reciprocidade e mudança geracional, e focou nos mecanismos 
de seleção (ver Sampson, 2012, para uma visão geral). 
56 Tradução livre de: “the result is a reduction in social cohesion and a lessing of those communities’ capacity for 
self-regulation”. 
57 Tradução livre de: “These areas suffer from the most crime partly because they lack social and human capital. 
As a result, they suffer the most from incarceration and its unintended consequences. Stronger communities 
produce fewer people who break the law because they have fewer of the environmental conditions conducive to 
crime”. 
58 Tradução livre do termo “coercive mobility”. 
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negativamente, porque quando o encarceramento atinge níveis muito elevados, ele perde seu 

potencial de ser positivo. Apesar de supostamente retirar os “criminosos” de circulação, eles 

retornam aos seus bairros após o cumprimento da pena e esse processo aumenta a 

desorganização social. Assim, a mobilidade coercitiva pode ser um mecanismo que, em vez de 

reduzir a criminalidade, contribui para o seu aumento e gera uma espiral cada vez maior de 

encarceramento (Clear, 2007, p. 164). O autor complementa que:  

O aumento da presença policial em um bairro ‘problemático’ aumenta a 
probabilidade de detectar violações da lei e sujeitar as pessoas nesses locais à 
justiça criminal. Quando as concentrações de prisões chegam a um certo 
ponto, o crime começa a aumentar em vez de diminuir, criando mais 
elegibilidade para detecção e prisão (Kane 2006). Em locais com mais 
presença policial e (portanto) mais prisões, mais adultos vão para a prisão. 
Então, as chances de uma criança se envolver com a delinquência aumentam 
com a prisão dos pais, em parte por causa da maneira como a perda dos pais 
afeta a socialização e o ajuste (Hawkins et al. 2000). (CLEAR, 2007, p. 178).59  

Em outros termos, as pessoas estariam sendo mais presas devido a uma maior 

presença da polícia nos bairros, ao mesmo tempo em que, com mais adultos presos (e retirados 

de suas residências/de seus bairros), aumentariam as chances de crianças se envolverem com a 

delinquência, o que incentivaria a prática de outros crimes. É por isso que Clear (2007) 

considera que “altas taxas de remoção de residentes parentes de idade maior das comunidades 

pobres provocam uma série de efeitos que desestabilizam a capacidade dessas comunidades de 

fornecer controle social informal” (p. 158)60.  

Com isso, a elaboração teórica de Clear (2007) renova a teoria da desorganização 

social da Escola de Chicago, trabalhando com uma análise de controle social em nível 

microssociológico. Evidentemente, não há o determinismo que existia na primeira metade do 

século passado ao associar locais pobres com criminalidade61, mas permanece a noção de que 

alguns fatores (no caso, o encarceramento e a remoção das pessoas presas da comunidade) 

contribuem para desestabilizar a ordem interna desses bairros e, com isso, são enfraquecidos os 

 
59 Tradução livre de: “Increased police presence in a ‘troubled’ neighborhood increases the probability of 
detecting violations of the law and subjecting people in those places to criminal justice. When concentrations of 
arrests get to a certain point, crime begins to rise rather than fall, creating more eligibility for detection and arrest 
(Kane 2006). In places with more police presence and (thus) more arrests, more adults go to prison. Then, the 
chances of a child becoming involved in delinquency are increased by having a parent go to prison, in part 
because of the way loss of the parent affects socialization and adjustment (Hawkins et al. 2000).” 
60 Tradução livre de: “In short, high rates of removal of parent-aged residents from poor communities sets off a 
series of effects that destabilize the capacity of those communities to provide informal social control”. 
61 Sobre o tom pejorativo do conceito de desorganização social, Hardyns e Pauwels (2018) explicam que “a 
escola ecológica também foi criticada por causa do tom pejorativo do conceito de desorganização [social]. 
Sutherland, portanto, argumentou que o conceito de desorganização deveria ser modificado para organização 
social diferencial (Cressey, 1964): no último conceito, a ênfase é colocada nas diferenças de valores entre os 
grupos sociais que compartilham uma área geograficamente delimitada. Apenas um ano após o surgimento de 
Juvenile Delinquency and Urban Areas [Shaw e McKay, 1942], Whyte ([1943] 1969) mostrou que a organização 
social também estava presente em áreas desfavorecidas.” (p. 133 – tradução livre). 



45 
 

mecanismos de controle social informal. Em outros termos, nesse caso o encarceramento é um 

fator que causa a desorganização social que, a seu turno, prejudica o controle social informal 

exercido nas comunidades. Isso leva a uma maior criminalidade, num ciclo de criminalidade e 

encarceramento que se perpetua.  

Ainda, o próprio Clear (2007) reconhece que as relações causais dessa teoria não 

são fáceis de serem testadas. Por um lado, altas taxas de criminalidade podem ser tanto a causa 

como a consequência do encarceramento, podendo haver uma “simultaneidade na relação entre 

encarceramento e crime” (Clear, 2007, p. 168)62. Por outro lado, altas taxas de encarceramento, 

concentradas em comunidades pobres, podem levar à prática de mais crimes (2007, p. 172).63 

Constatação semelhante foi feita no artigo “Punishment’s Place: The Local 

Concentration of Mass Incarceration”, de Sampson e Loeffler (2010). Em estudo de caso da 

cidade de Chicago (EUA), os autores observaram a existência da concentração espacial do 

encarceramento naquela cidade, com dados envolvendo os períodos de 1990 a 1995 e 2000 a 

2006. Foram mapeados os locais da cidade em que havia maior concentração de pessoas presas 

e concluiu-se que a variação das taxas de encarceramento não necessariamente refletia 

alterações nas taxas de criminalidade. Rompendo com eventual relação de causalidade entre 

taxas de criminalidade e taxas de aprisionamento, Sampson e Loeffler (2010) concluíram  que 

essas variáveis oscilaram de formas aleatórias ao longo do tempo. 

No mais, a hipótese da mobilidade coercitiva também é utilizada para tratar sobre 

efeitos disruptivos do encarceramento nas comunidades que são alvo da atuação do sistema 

penal. É assim que Morenoff e Harding (2014) relacionam rotatividade residencial, 

desorganização social e enfraquecimento de mecanismos de controle social informal:  

Quando a rotatividade residencial relacionada ao ciclo prisional atinge um 
nível crítico, ela também pode impedir a capacidade da comunidade de exercer 
o controle social informal, por meio de canais que foram articulados pela 
teoria da desorganização social (Bursik & Grasmick, 1993). Foi demonstrado 
que altos níveis de rotatividade populacional perturbam as redes sociais locais, 
o que pode impedir os esforços para controlar o crime em três níveis: (a) a 
interrupção dos laços entre famílias e grupos primários pode enfraquecer os 
controles privados exercidos nas famílias ou redes primárias; (b) a rotatividade 
da população também pode enfraquecer os controles paroquiais, 
interrompendo as redes secundárias que conectam os residentes às instituições 
locais (por exemplo, escolas, igrejas, empresas), reduzindo assim seu senso 
compartilhado de obrigação para com a comunidade e supervisão coletiva da 
juventude; e (c) o ciclo de prisão pode interromper os controles públicos 
enfraquecendo a base política de uma comunidade e diminuindo sua 
capacidade de adquirir bens e serviços de agências externas e sistemas 

 
62 Tradução livre de: “a simultaneity to the crime-incarceration relationship”. 
63 É a avaliação, também, de Morenoff e Harding (2014). 
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governamentais que poderiam melhorar a segurança pública (MORENOFF e 
HARDING, 2014, p. 10)64. 

Por fim, explicitados alguns dos conceitos, hipóteses e referências que norteiam o 

debate criminológico e sociológico sobre a concentração espacial do encarceramento na chave 

interpretativa da perspectiva da desigualdade urbana, é importante elucidar suas propostas de 

política criminal para lidar com problemas decorrentes do encarceramento. 

A maioria dos autores dessa perspectiva considera que se trata de um fenômeno a 

ser evitado. Eles expressam uma visão negativa sobre a concentração espacial do 

encarceramento, enfatizando seus malefícios e descrevendo o quão prejudicial pode ser o 

encarceramento em bairros que concentram desvantagens socioeconômicas. Deste modo, 

defendem a realização de reformas no sistema de justiça criminal,  alterando-se a forma como 

ele incide sobre certas comunidades e bairros e, em geral, advogam pela adoção de formas de 

policiamento comunitário – além do aumento geral da qualidade de vida dos locais, para que 

deixem de ser locais com desvantagens concentradas.  

A título exemplificativo, Sampson e Loeffler consideram haver a necessidade de 

uma abordagem a nível das comunidades nas reformas penais, para reintegrar os presos, 

desestigmatizar as áreas e alcançar justiça para as comunidades (2010, p. 7). É o quadro 

visualizado por Melossi (2008) quando, ao comentar sobre desenvolvimentos da Escola de 

Chicago, considera que ela segue com recomendações preventivas de fortalecimento da 

estrutura social e organização comunitária, de modo que “um nível bem-sucedido de controle 

social na comunidade não pode ser separado, portanto, de uma política de auto-empoderamento 

da comunidade” (p. 216).65 

Para além dessas recomendações, na conclusão de seu livro Clear (2007) avança 

em propostas complementares: o que deve ser feito é modificar as formas de sentenciamento 

criminal – alterando-se as leis pelas quais as pessoas são presas (mandatory sentencing) e a 

longa duração das penas impostas (lenghty terms) – além de focar em conceitos e práticas de 

justiça comunitária como alternativa ao sistema de justiça tradicional (Clear, 2007, p. 176).  

 

 
64 Tradução livre de: “High levels of population turnover has been shown to disrupt local social networks, which 
in turn can impede efforts to control crime at three levels: (a) the disruption of ties within families and primary 
groups can weaken private controls exercised within families or primary networks; (b) population turnover can 
also weaken parochial controls by disrupting secondary networks connecting residents to local institutions (e.g., 
schools, churches, businesses), thereby reducing their shared sense of obligation to the community and collective 
supervision of youth; and (c) prison cycling can disrupt public controls by weakening a community’s political 
base and diminishing its ability to procure goods and services from outside agencies and governmental systems 
that could improve public safety”. 
65 Tradução livre de: “A successful level of social control in the community cannot be separated therefore from 
a policy of self-empowerment of the community.” (MELOSSI, 2008, p. 216). 
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2.1.4. Perspectiva do controle social: a prisão como forma de gestão da marginalidade 

urbana e explicações macrossociológicas 

Diferentemente das teorias da ecologia criminal analisadas anteriormente 

(perspectiva da desigualdade urbana), baseadas na desorganização social e focadas nos bairros 

nos quais haveria maior criminalidade para tratar da concentração espacial do encarceramento, 

as abordagens da perspectiva do controle social enxergam o fenômeno a partir de outras lentes. 

Neste caso, o encarceramento é espacialmente concentrado mais devido a fatores como forma 

de policiamento, penalidade neoliberal e segregação urbana e racial, entre outros, do que à taxa 

de criminalidade (supostamente alta) nos bairros com concentração de desvantagens.  

Como já mencionado, a perspectiva do controle social é menos explícita do que a 

da “desigualdade urbana” ao tratar da concentração espacial do encarceramento. Nesse caso, 

conforme Simes (2016), a concentração espacial do encarceramento é atribuída às autoridades 

do sistema de justiça criminal, que voltam seus esforços para controlar uma gama de “ameaças” 

à ordem social (além dos crimes violentos) nos guetos. Além disso, textos dessa perspectiva 

partem de evidências sugerindo um excesso de punição no qual um pequeno número de bairros 

pobres habitados por minorias experimentam altas taxas de encarceramento, o que não pode ser 

explicado apenas pelas taxas de criminalidade (Simes, 2016, pp. 48-49). 

Explica-se, portanto, a desigualdade espacial do encarceramento “por meio do 

estudo da organização espacial do policiamento urbano e da regulação legal que afetam 

desproporcionalmente os bairros urbanos pobres e minoritários” (2016, p. 21)66. Isso chama a 

atenção para dois pontos: a visão sociológica da prisão como mecanismo de controle social de 

parcelas específicas da população e o papel das agências policiais nesse controle. 

Como ponto de partida da perspectiva do controle social, convém retomar que 

Wacquant trata da concentração espacial do encarceramento já em sua definição de 

hiperencarceramento. O autor parte de uma tripla seletividade de classe, de raça e de espaço, 

relacionando tais elementos a uma narrativa mais ampla sobre que associa neoliberalismo e 

punição (2010, p. 78). Evidentemente, o terceiro elemento da seletividade penal de Wacquant 

é o que ganha relevo na discussão sobre concentração espacial do encarceramento, quando 

escreve que: 

[...] uma estupenda expansão e intensificação das atividades da polícia 
americana, dos tribunais criminais e da prisão nos últimos trinta anos foram 

 
66 Tradução livre de: “studying spatial organization of urban policing and legal regulation that disproportionately 
affect poor, minority urban neighborhoods”. 
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minuciosamente alvos, primeiro pela classe, segundo pela raça e terceiro pelo 
lugar, levando não ao encarceramento em massa, mas ao hipercarceramento 
de homens afro-americanos (sub)proletários do gueto que implodiu. Essa 
seletividade tripla revela que a construção do estado penal hiperativo e 
hipertrófico que tornou os Estados Unidos o  campeão mundial em 
encarceramento é [...] um instrumento disciplinar desenvolvido para fomentar 
a revolução neoliberal, ajudando a impor trabalho inseguro como o horizonte 
normal de trabalho para as frações não qualificadas da classe operária pós-
industrial (WACQUANT, 2010, p. 74)67.  

Rememora-se a distinção que Wacquant realiza entre encarceramento em massa e 

hiperencarceramento, propondo a substituição do primeiro pelo segundo para salientar a 

“seletividade extrema da penalização, de acordo com a posição de classe, pertencimento étnico 

ou status cívico e o local de residência – uma seletividade que é um aspecto constitutivo (e não 

um atributo incidental) da política de gestão punitiva da pobreza” (Wacquant, 2014, p. 156).  

Dentro dessa perspectiva, Simes (2016) indica que o encarceramento representa um 

novo regime de pobreza urbana racializada, criado através de diversas alterações na forma de 

sentenciamento e práticas policiais dirigidas aos problemas sociais associados com a pobreza 

urbana. A autora também menciona que Garland (2001) teria resumido essa perspectiva ao 

analisar a punição não nos termos estritos de um problema criminal, mas como um dos 

mecanismos de administração do subproletariado urbano (Simes, 2016, p. 25). Com isso, a 

concentração espacial do encarceramento é atribuída à forma como a cidade lida com a 

desordem social, que acaba por criminalizar as atividades dos pobres residentes das cidades e, 

de certo modo, há a criminalização de atividades relacionadas à vivência nas regiões de 

concentração de desvantagens. É, assim, uma forma de governo da marginalidade social urbana 

(Simes, 2016, p. 27; Wacquant, 2003; De Giorgi, 2006). 

Por essa razão, Wacquant descreve que a clientela das prisões é proveniente dos 

bairros mais carentes e estigmatizados pela contração do mercado de trabalho e da assistência 

social nas cidades (Wacquant, 2010, p. 79). O sociólogo francês chega a mencionar o Brasil 

quando escreve que tanto o “hiper gueto” dos Estados Unidos quanto as “favelas” brasileiras 

são os espaços nos quais se concentram as populações mais estigmatizadas da classe 

trabalhadora, sendo estes os principais alvos do estado penal neoliberal: “a grande maioria 

desses detidos são residentes de bairros de rebaixamento, onde concentram-se as frações 

 
67 Tradução livre de: “(…) a stupendous expansion and intensification of the activities of the American police, 
criminal courts, and prison over the past thirty years have been finely targeted, first by class, second by race, and 
third by place, leading not to mass incarceration but to the hyperincarceration of (sub)proletarian African 
American men from the imploding ghetto. This triple selectivity reveals that the building of the hyperactive and 
hypertrophic penal state that has made the United States world champion in incarceration is (…) a disciplinary 
instrument unfurled to foster the neoliberal revolution by helping to impose insecure labor as the normal horizon 
of work for the unskilled fractions of the postindustrial laboring class”. 
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inseguras do proletariado urbano emergente, tanto nativos como imigrantes” (Wacquant, 2008, 

p. 58-29, e 2011, p. 206)68.  

Ao tratar sobre a militarização da marginalidade urbana, Wacquant (2008) aponta 

que a punição é uma estratégia do estado para administrar as populações despossuídas e 

desonradas na cidade polarizada da era do “neoliberalismo triunfante”, no qual os “residentes 

das favelas em declínio são tratados como potenciais inimigos da nação” (p. 56)69. O autor volta 

a comparar a marginalidade urbana das cidades estadunidenses com as do Brasil, tratando-as 

como locais em que o estado penal neoliberal está sendo concretamente testado (Wacquant, 

2008, p. 56), havendo similaridades entre Brasil e Estados Unidos que dizem respeito também 

à violência e formas de policiamento: 

Bairros estigmatizados de rebaixamento em ambos os países tornaram-se os 
principais alvos de ação policial virulenta e locais centrais para inovações e 
exibições de imposição agressiva da lei, através das quais o Estado reafirma 
ritualmente sua capacidade de ação. Como resultado, a penetração penal neles 
alcançou uma intensidade de guerra e destrutividade que é inédita em cada 
sociedade, assim como inimaginável em qualquer outro distrito urbano hoje, 
especialmente porque o trabalho policial se tornou mais disciplinado e 
decoroso em geral. (…) Da mesma forma, no interior da cidade americana, os 
órgãos federais estaduais e municipais de segurança pública realizam 
ferroadas, varreduras e invasões centradas em projetos habitacionais públicos 
e esquinas que engolfam seus arredores segregados ”(p. 66).70 

Essa forma de atividade policial, para Wacquant, só é possível nos bairros 

periféricos, na medida em que jamais seria tolerada tal forma de presença do braço penal do 

Estado nos bairros das classes media e alta (Wacquant, 2008, p. 67). 

Sobre o padrão das prisões, Simes igualmente menciona o policiamento em 

determinadas regiões como fator que contribui para criar uma alta concentração espacial de 

prisões em flagrante (Simes, 2016, p. 26). É, ademais, o diagnóstico de Lynch et al ao tratarem 

sobre o tema, descrevendo que  

As agências policiais locais infligiram uma série de intrusões, indignidades e 
danos desproporcionalmente em comunidades não brancas mais pobres que 
atingem muito mais do que aqueles que são formalmente presos e acusados 
(Fagan et al., 2010). Essas práticas, juntas ao impacto direto de processos 

 
68 Tradução livre de: “the vast majority of these arrestees are residents of the neighborhoods of relegation where 
the insecure fractions of the emerging urban proletariat concentrate, both native and immigrant”. 
69 Tradução livre de: “(…) residents of the declining favelas are treated as virtual enemies of the nation”. 
70 Tradução livre de: “(…) stigmatized neighborhoods of relegation in both countries have become the prime 
targets of virulent police action and pivotal sites for innovations in and exhibitions of aggressive law-enforcement 
through which the state ritually reaffirms its capacity for action. As a result, penal penetration in them has attained 
a war-like intensity and destructiveness that is unprecedented in each society as well as unimaginable in any 
other urban district today, especially as police work has become more disciplined and decorous overall. (…) 
Similarly, in the American ‘inner city’, federal state, and municipal law-enforcement agencies conduct stings, 
sweeps, and raids centered on public housing projects and street corners that engulf their segregated 
surroundings”. 
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criminais formais e punição de um grande número de suspeitos de 
envolvimento com drogas, transformaram a vida da comunidade em bairros 
selecionados de muitas cidades dos EUA (LYNCH et al., 2013, p. 337)71.  

Outro fator importante para a pespectiva do controle social é a estigmatização 

sofrida pelas comunidades nas quais se concentra o encarceramento. Wacquant explica que tal 

estigma faz com que a aplicação da lei nesses bairros os coloca literalmente em guerra contra 

os seus residentes (Wacquant, 2008, p. 70)72. Alexander (2017) desenvolve hipóteses 

semelhantes quando discorre sobre a guerra às drogas e destaca o papel essencial exercido pelo 

encarceramento nos EUA, aprisionando afro-americanos numa gaiola, segundo a autora, de 

forma virtual e literal: 

“O aprisionamento ocorre em três fases distintas [...]. O primeiro estágio é o 
cerco. Um vasto número de pessoas é varrido para o sistema de justiça 
criminal pela polícia, que conduz operações de busca de drogas 
principalmente em comunidades pobres não brancas.” (ALEXANDER, 2017, 
p. 265). 

Alexander (2017) ressalta que não só as prisões exercem a segregação racial dos 

afro-americanos, mas isto também é feito nos guetos – em diálogo direto com as elaborações 

de Wacquant (2001; 2005; 2008; 2011; 2014) – tratando sobre a questão do retorno dos egressos 

prisionais aos seus bairros de origem: 

“[...] as prisões não são o único veículo de segregação racial. A segregação 
também é criada e perpetuada pela enchente de prisoneiros que retornam aos 
guetos a cada ano. Como a Guerra às Drogas tem sido travada quase 
exclusivamente em comunidades pobres não brancas, quando os incriminados 
por drogas são liberados, eles geralmente são devolvidos aos guetos 
racialmente segregados – os lugares que eles chamam de lar. Em muitas 
cidades, o fenômeno da ressocialização é altamente concentrado em um 
pequeno número de bairros.” (ALEXANDER, 2017, p. 278). 

Assim, a segregação urbana na sociedade estadunidense ocorre com a prisão se 

misturando aos guetos, em uma simbiose na qual o cárcere representa um continuum de 

exclusão, principalmente dos negros. O que antes era feito pela escravidão e pelo sistema de 

leis Jim Crow, atualmente ocorre através de interrelações e mistura entre gueto e prisão 

(Wacquant, 2001a; Alexander, 2017). 

 
71 Tradução livre de: “Local police agencies have inflicted a range of intrusions, indignities, and harms 
disproportionately on poorer communities of color that touch many more than just those who are formally 
arrested and charged (Fagan et al., 2010) (…) These practices, together with the direct impact of formal criminal 
prosecution and punishment of huge numbers of suspected drug offenders, have transformed community life in 
selected neighborhoods of many US cities. 
72 Da mesma forma, em artigo mais recente, trata da estigmatização da seguinte maneira: “(…) the stigmatized 
neighborhoods of the postindustrial metropolis are pictured as vortexes and vectors of social disintegration, 
fundamentally dissolute and irretrievably disorganized, whereas the ‘counterworld’ of the classic industrial bas-
fonds was seen as “a powerful and hierarchized counter-society,” an “inverted double, a counterfeit and 
caricatural version of the organized society” surrounding it” (Wacquant et al, 2014, p. 1274). 
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Soma-se a isso o fato de que, segundo Alexander (2017), tais bairros são um “campo 

minado” para aqueles que estão em liberdade condicional, sob a condição de não se associarem 

com pessoas que tenham sido condenadas, o que é extremamente difícil nos bairros de gueto 

estadunidenses – num viés que mistura ambas as perspectivas do controle social e da 

desigualdade urbana. Nesse mesmo sentido, Travis e Western (2014) destacam como as 

“comunidades e bairros com as maiores taxas de encarceramento tendem a se caracterizar por 

altas taxas de pobreza, desemprego e segregação racial”73 (p. 283), com altos níveis de violência 

e havendo frequentemente o contato com instituições do sistema de justiça criminal a exemplo 

das pessoas em situação de liberdade condicional. 

O retorno dos presos aos seus bairros de origem, assim como apontado em 

Alexander (2017), é também objeto do estudo etnográfico conduzido por De Giorgi (2017) em 

bairros de Oakland, na Califórnia (EUA)74. 

De Giorgi (2017) retrata a “reentrada” dos ex-detentos como uma das características 

da atual “crise penal” vivenciada pelos Estados Unidos – além do próprio encarceramento em 

si –, indicando dados de que, apenas no ano de 2015, foram soltos mais de 600 mil presos nos 

EUA, uma média de 1.700 por dia. O autor menciona que a cidade de Oakland passou por 

processos de reestruturação capitalista e desindustrialização que levaram os bairros da classe 

trabalhadora à situação que Wacquant (2001) se referiu como “hiper-guetos” (De Giorgi, 2017, 

p. 85) e relata que em seu trabalho de campo encontrou: 

[...] uma extrema concentração de populações criminalizadas - moradores de 
rua, recicladores, viciados em drogas, pessoas com deficiência física ou 
mental, traficantes de rua, profissionais do sexo, diaristas anteriormente 
encarcerados, etc. - e algumas das taxas mais altas de crime de rua, 
encarceramento e reentrada de prisioneiros na cidade de Oakland. (DE 
GIORGI, 2017, p. 86-87).75 

O estudo destaca, então, como diversas pessoas (jovens, homens e mulheres 

marginalizados) são diariamente “despejados” nos “bairros segregados de contenção urbana 

 
73 Tradução livre de: “The communities and neighborhoods with the highest rates of incarceration tend to be 
characterized by high rates of poverty, unemployment, and racial segregation”. 
74 De Giorfi (2017) conduziu um estudo etnográfico com um grupo de egressos prisionais na cidade de Oakland, 
na California, entre os anos de 2011 e 2014, observando a concentração especial do encarceramento nesses 
locais: “O foco principal desta pesquisa foi em duas áreas de Oakland, onde a pobreza racial - bem como 
encarceramento em massa e reentrada de prisioneiros - tem sido historicamente mais concentrada: East Oakland 
e West Oakland. A maior parte do trabalho de campo ocorreu em uma área geográfica de apenas alguns 
quarteirões em West Oakland - um bairro em ruínas conhecido nas ruas como Cidade Fantasma.” (DE GIORGI, 
2017, p. 86 – tradução livre). 
75 Trad. Livre de: (…) an extreme concentration of criminalized populations—homeless people, recyclers, drug 
addicts, physically or mentally disabled persons, street hustlers, sex workers, day laborers formerly incarcerated 
people, etc.—and some of the highest rates of street crime, incarceration, and prisoner reentry in the city of 
Oakland” (DE GIORGI, 2017, p. 86-87). 
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dos quais foram removidos à força meses, anos ou décadas antes” (De Giorgi, 2017, p. 84), bem 

como as dificuldades que eles encontram ao retornar para seus bairros após a prisão:  

De volta às ruas, presos entre as realidades diárias da pobreza, falta de 
moradia, doença, dependência e a ameaça iminente de reencarceramento, a 
maioria deles se esforça para sobreviver como recicladores, mendigos, 
traficantes e desviados cronicamente desempregados (Gowan 2010), enquanto 
os poucos “bem-sucedidos” serão canalizados para o mercado de trabalho 
secundário com salário mínimo, inseguro e degradado, onde servirão como 
força de trabalho hiperexplorada ou como exército de mão-de-obra disponível 
(Bumiller 2015; Doussard 2013). Em outras palavras, eles se juntarão ao que 
o economista político britânico Guy Standing (2011) definiu recentemente 
como o precariado. (DE GIORGI, 2017, p. 84). 

De Giorgi (2017) acrescenta que, diversamente de seu objetivo inicial de “estudar 

a reentrada de prisioneiros”, acabou aprendendo sobre “pobreza crônica e a luta diária pela 

sobrevivência em uma cidade neoliberal” (pp. 88-89). Além disso, não constatou pessoas 

tentando se desvencilhar dos “dos tentáculos de um sistema penal hipertrófico”, mas buscando 

justamente superar o abandono institucional que lhes é imposto pelo Estado neoliberal ao 

saírem do cárcere. Isto é, havia a expectativa de encontrar um estado vigilante, com diversos 

mecanismos de controle sobre aqueles que acabaram de sair da prisão, porém foi encontrada 

situação oposta: “negligência pública generalizada, indiferença institucional e abandono 

programático dessas populações marginalizadas pelo braço social e penal do estado (Wacquant 

2010).” (De Giorgi, 2017, p. 93).76 

É possível, ainda, observar uma abordagem que inclui ambos os paradigmas do 

controle social e da desigualdade urbana em Alexander, quando sustenta que os brancos pobres, 

diversamente do que vivenciam os moradores dos guetos, não passam por esse tipo de situação 

em suas vidas, inclusive morando em bairros distintos (2017). A relação de 

complementariedade está presente, ademais, quando a autora conclui que o encarceramento, 

entre outros efeitos,  “perpetua e aprofunda padrões preexistentes de segregação e isolamento 

racial, não apenas removendo as pessoas não brancas da sociedade e pondo-as em prisões, mas 

jogando-as de volta em guetos após sua libertação.” (Alexander, 2017, p. 279), assemelhando-

se à ideia de mobilidade coercitiva levantada por Clear (2007). 

Nas propostas de política criminal decorrentes dos diagnósticos da perspectiva da 

do controle social, fica clara mais uma vez a diferença com a perspectiva da desigualdade 

 
76 Tradução livre de: “widespread public neglect, institutional indifference, and programmatic abandonment of 
these marginalized populations by both the social and the penal arm of the state (Wacquant 2010).” 
Além disso, De Giorgi retrata como os egressos do sistema prisional com quem ele desenvolveu relações de 
maior proximidade interiorizaram a ideologia neoliberal da responsabilidade individual e “abraçam de todo o 
coração a retórica dominante da livre escolha, bem como as definições hegemônicas de merecimento social e 
imerecimento ”(DE GIORGI, 2017, p. 107). 
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urbana, observando-se padrões de propostas de cunho macrossociológico para os primeiros, 

enquanto que para os segundos, como já visto, predominaram propostas concretas e sobretudo 

a nível comunitário. 

Uma temática de fundo muito presente nos textos da perspectiva do controle social 

é o neoliberalismo. Assim é que, para Wacquant (2010), reverter a penalização racial da pobreza 

no interior das cidades requer uma análise dos obstáculos políticos a esse processo, que deve 

abranger o papel multifacetado do estado em produzir e aprofundar a marginalidade (p. 75). O 

autor associa esse processo com a penalidade neoliberal, trabalhando com a noção de duas 

“mãos” do Estado, correspondentes ao Estado penal em ascensão concomitante ao declínio do 

Estado social nos Estados Unidos. A expansão carcerária dos EUA não é apenas consequência 

do neoliberalismo, mas é um dos elementos que caracterizam esse Estado neoliberal. 

De Giorgi (2017) também considera que para reverter a situação carcerária dos 

Estados Unidos, em especial o abandono das populações de certos locais, deve haver uma 

oposição à “reforma penal neoliberal” (p. 112). Essa reforma é ser vista como “o capítulo mais 

recente de uma longa história de retração pública do gueto e abandono institucional dos pobres 

urbanos racializados”  (De Giorgi, 2017, p. 112) 77 e exige a alteração das “condições de vida 

daqueles que estão na base da estrutura de desigualdade racial e de classe dos EUA”, 

caracterizadas por “pobreza crônica, privação cívica e política e marginalidade generalizada”. 

Caso contrário,  “a prisão - mesmo reformada - será manter seu papel como 

ferramenta para a governança punitiva dos pobres racializados (De Giorgi, 2017, p. 113).78 É 

diante dessas considerações que o autor conclui seu artigo afirmando, em tom prescritivo: 

[...] certamente chegou a hora de uma nova mobilização por direitos sociais: 
um movimento liderado pelas populações que foram os principais alvos do 
experimento penal americano - os pobres, os desempregados e as minorias 
urbanas estigmatizadas - para assumir a luta inacabada contra a negligência 
neoliberal e o estado carcerário que continua a prosperar nela. ”(DE GIORGI, 
2017, p. 114).79 

No mais, observa-se que a perspectiva que Simes (2016) denomina de “controle 

social”  é compatível com posicionamentos da criminologia crítica em sua proposta de leitura 

 
77 Tradução livre de: “the latest chapter in a long history of public retrenchment from the ghetto and institutional 
abandonment of the racialized urban poor” (DE GIORGI, 2017, p. 112). 
78 Tradução livre de: ““This means that, as long as conditions of life for those at the bottom of the US structure 
of racial and class inequality will be characterized by chronic poverty, civic and political disenfranchisement, 
and pervasive marginality, the prison—even a reformed one—will maintain its role as a tool for the punitive 
governance of the racialized poor.” (DE GIORGI, 2017, p. 113). 
79 “If it is true that mass incarceration has substantially reversed the achievements of the civil rights movements 
of the 1960s, then the time has certainly come for a new mobilization for social rights: a movement led by the 
populations that have been the main targets of the American penal experiment—the poor, the unemployed, and 
stigmatized urban minorities—to take up the unfinished struggle against neoliberal neglect and the carceral state 
that continues to thrive on it.” (DE GIORGI, 2017, p. 114). 
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da concentração espacial do encarceramento. Apesar da pluralidade de correntes de 

criminologia crítica atualmente existentes no Brasil (e no mundo, conforme Schwartz e 

Brownstein, 2016), todas elas são marcadas por alguns pressupostos relacionados à forma de 

compreensão dos processos de criminalização (Ferreira, 2016, p. 173)80 – ou aquilo que 

Carvalho (2013) denomina características da “agenda negativa” da criminologia crítica, com 

ênfase no “controle social” exercido pela prisão como principal objeto de estudo do campo. 

Em ambas (perspectiva do controle social e criminologia crítica), questiona-se a 

forma de funcionamento do Sistema Penal e a maneira como o Estado lida com a criminalidade 

e exerce o controle social. Ou seja, investiga-se não o comportamento delituoso ou os fatores 

que contribuem para a criminalidade, mas o próprio sistema de justiça criminal. Isso é feito a 

partir de um olhar macrossociológico, focado mais em diagnósticos amplos que associam 

punição com outras variáveis como desemprego, populações despossuídas e estado penal 

neoliberal, diferentemente das pesquisas da perspectiva da desigualdade urbana, nas quais 

predominam pesquisas empíricas microssociológicas voltadas a processos específicos que 

ocorrem a nível dos bairros. 

Ainda, a perspectiva do controle social de Simes (2016) se baseia nas teses de 

autores que, no Brasil, frequentemente são associados ao campo da criminologia crítica 

(Wacquant e Alexander, por exemplo), em razão dessa compatibilidade teórica.  

Portanto, essas semelhanças entre as perspectivas do controle social e da 

criminologia crítica ocorrem pelo compartilhamento de um mesmo objeto de estudo e de 

algumas hipóteses comuns. Entre elas, a visão da prisão como mecanismo de controle social 

formal e primário de parcelas específicas da população; o estudo conjunto entre marginalidade 

urbana, etnicidade e penalidade; a ênfase em formas de policiamento realizadas em certas 

comunidades, bem como o estigma que isso gera; a abordagem da segregação socioeconômica 

e racial que os bairros com “concentração de desvantagens” apresentariam; e, ainda, a narrativa 

que associa punição a neoliberalismo.  

 

 

2.1.5. Situação atual do debate nos Estados Unidos 
 

Pelos referenciais teóricos e diversos autores mencionados neste capítulo, fica claro 

que há, atualmente, um intenso debate acadêmico sobre a concentração espacial do 

 
80 A autora retoma Baratta para enfatizar que a criminalidade é reputada um “bem negativo” que se distribui de 
maneira desigual conforme desigualdade social existente entre os indivíduos (Ferreira, 2016, p. 173). 
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encarceramento nos bairros das cidades que apresentam as piores condições socioeconômicas 

e maiores disparidades raciais81. O estado da arte desse tema nos Estados Unidos, ao que tudo 

indica, está bastante avançado. A literatura descrita anteriormente aponta que o encarceramento 

produz consequências negativas para a sociedade, em geral, e, em particular, para os moradores 

dos bairros nos quais a experiência prisional é experimentada de forma mais próxima. 

Nos Estados Unidos, este debate já se desenvolveu ao ponto de haver as críticas e 

contra críticas. Por exemplo, Simes (2016, p. 28) indica a existência de ao menos duas 

limitações das pesquisas que abordam a concentração espacial do encarceramento. A primeira 

delas é que, ao se focar na questão urbana, pressupõe-se algo não comprovado: que mapear as 

entradas de pessoas na prisão em grandes cidades reflete a maioria da variação da distribuição 

espacial do aprisionamento, o que leva à pressuposição de que o encarceramento 

contemporâneo é limitado às áreas urbanas. Ou seja, acadêmicos estão restringindo suas 

análises às cidades e isso representa um recorte metodológico que pode não ser adequado, por 

não representar a realidade da concentração espacial do encarceramento.  A segunda limitação 

é a de que: 

“[...] uma abordagem descritiva sem um modelo estatístico não pode avaliar 
se a concentração de encarceramento em bairros pobres e segregados pode ser 
explicada inteiramente pela distribuição espacial do crime. 
O encarceramento associado à concentração de desvantagem, rede de crimes, 
oferece evidências de controle social espacialmente organizado - punição, 
acusação e sentenciamento - que respondem punitivamente não apenas às 
ameaças à segurança pública, mas também à miríade de problemas sociais de 
pobreza, segregação residencial e rotatividade da população. Tal evidência 
apoiaria uma perspectiva de controle social na qual uma variedade de 
problemas sociais associados à raça e à pobreza foram submetidos a uma 
resposta política punitiva. (SIMES, 2016, p. 28).82 

As pesquisas também não são totalmente claras no sentido de diferenciar a 

concentração do encarceramento pelo local de residência das pessoas ou pelo local de prisão, e 

 
81 A título exemplificativo e sem a pretensão de esgotar as publicações sobre o tema, nessa pesquisa constatou-
se que foram publicados mais de 30 trabalhos acadêmicos que, direta ou indiretamente, tratam do tema. Foram 
pelo menos 04 trabalhos até o ano 2000 (Sampson e Wilson, 1995; Sampson e Lauristen, 1997; Rose e Clear 
(1998) e Sampson e Radenbush (1999); 17 trabalhos entre 2000 e 2010 (Garland, 2001; Mauer e Chesney-Lind, 
2002; Clear, 2007 e 2008; Clear et al, 2003; Lynch e Sabol, 2004; Travis, 2005; Wacquant (2001, 2006, 2007, 
2008 e 2010); Kubrin, 2009; Western e Wildeman, 2009; Beckett e Herbert, 2010; Alexander, 2010; Sampson e 
Loeffler, 2010) e após 2010, mais 10 trabalhos (Bottoms, 2012; Sampson, 2012; Wacquant, 2012 e 2014; 
Morenoff e Harding, 2014; Travis, Western e Redburn, 2014; Bernard et al, 2016; Simes, 2016; De Giorgi, 2017; 
Hardyns e Pauwels, 2018). 
82 Tradução livre de: “(…) a descriptive approach without a statistical model cannot assess whether the 
concentration of incarceration in poor and segregated neighborhoods can be explained entirely by the spatial 
distribution of crime. Incarceration associated with concentrated disadvantage, net of crime, offers evidence of 
spatially organized social control —policing, prosecution and sentencing — that responds punitively not just to 
threats to public safety, but also to the myriad social problems of poverty, residential segregation, and population 
turnover. Such evidence would support a social control perspective in which a variety of social problems 
associated with race and poverty have been subject to a punitive policy response”. 
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às vezes tratam ambas as hipóteses como se fossem a mesma coisa e representassem o mesmo 

fenômeno. 

No mais, apesar de serem perspectivas com premissas, hipóteses e conclusões 

próprias, elas não são necessariamente excludentes como um todo. Afinal, a perspectiva da 

desigualdade urbana trata do controle social numa vertente micro sociológica, focada nos 

processos que ocorrem a nível do bairro, ao passo que a perspectiva do controle social analisa 

o fenômeno da concentração espacial do encarceramento em um nível macro, de maior 

abstração, como foi apontado em passagens de cada uma delas. Ou seja, é possível levar ambas 

as perspectivas em consideração para se ter um diagnóstico sobre a concentração espacial do 

encarceramento.  

Nesse sentido, indicando possível relação de complementariedade entre as duas 

perspectivas, cabe sublinhar que Clear (2007), em diversas partes de seus escritos, apresenta 

um posicionamento que trata também da prisão como forma de controle social. O autor 

considera o encarceramento uma intervenção direcionada em seu nível mais alto para as 

comunidades mais pobres, tendo como um de seus objetivos impor consequências negativas de 

longa duração para as pessoas que são presas e para aquelas que saem das prisões e retornam 

às comunidades (Clear, 2007, p. 173).  

Essas considerações servem para descrever, ao menos parcialmente, a forma pela 

qual a concentração espacial do encarceramento tem sido pesquisada academicamente nos 

Estados Unidos.83 

Feitas essas explicações, antes de analisar como essa temática tem sido pesquisada 

no Brasil, convém descrever também alguns importantes levantamentos empíricos dos EUA a 

este respeito, produzidos por centros universitários e por Organizações Não Governamentais.

  

 

2.2. RELATÓRIOS E LEVANTAMENTOS EMPÍRICOS DOS ESTADOS UNIDOS 
 

Além das produções teóricas sobre a concentração espacial do encarceramento, 

nota-se que nos Estados Unidos são produzidos relatórios e levantamentos com informações 

sobre diversas consequências sociais do encarceramento. Entre elas, a forma como a prisão 

 
83 Salienta-se, ademais, que os autores citados nos tópicos acima são em sua maioria professores universitários 
com formação e/ou vinculados aos departamentos de Sociologia e Direito de Universidades dos Estados Unidos, 
desenvolvendo suas pesquisas no âmbito das respectivas universidades. 
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afeta determinados bairros, inclusive sob influência da criminologia crítica. Como relata 

DeKeserdy (2011): 

Nos últimos 30 anos, a criminologia crítica, como disciplina, influenciou 
muitas organizações internacionais que lutam pela justiça social, incluindo o 
Sentencing Project nos Estados Unidos e a Penal Reform International na 
Inglaterra (Currie, 2008b). Os criminólogos críticos também são membros 
dessas organizações progressistas”(DEKESERDY, 2011, p. 15).84 

Essas pesquisas, conforme observou Simes (2016), constataram empiricamente a 

“distribuição espacial do encarceramento nos bairros, seja a partir da perspectiva da 

desigualdade urbana ou do controle social” e  “têm fornecido estudos de caso de cidades 

individuais e têm sido amplamente descritivas, como o mapeamento das taxas de 

encarceramento na vizinhança” (p. 27)85. Ademais, elas foram produzidas no contexto que 

Loader e Sparks (2012) se referem como um “clima alterado” pela politização do crime, em 

que "empresas de segurança privada, organizações não-governamentais (ONGs) e grupos de 

pressão também se tornam produtores, mediadores e usuários de conhecimento sobre crime e 

justiça, bem como fonte de novos modos de engajamento e colaboração" (p. 14-15)86.  

Nessas pesquisas, a concentração espacial do encarceramento se insere no campo 

mais amplo sobre os “efeitos colaterais” do encarceramento (Mauer e Chesney-Lind, 2002), 

trabalhado por acadêmicos (Clear, 2007; Comfort, 2010; Western e Wildeman, 2009; Lynch e 

Sabol, 2004) e organizações não governamentais (“The Sentencing Project”87, “Vera 

Institute”88, “Prison Policy Initiative”89 e Centre for Spatial Research90). São pesquisas que se 

direcionam, de modo geral, às consequências socioeconômicas do encarceramento – ou, 

conforme Mauer e Chesney-Lind, às formas de “punição invisível” (2002).  

Mauer (2005) contextualiza o campo desses efeitos colaterais relacionando-os à 

“era do encarceramento em massa”, em que novas dinâmicas entraram em jogo e demandaram 

estudos sobre os efeitos gerados pela prisão na sociedade – isto é, os “efeitos colaterais do 

 
84 Tradução livre de: Over the past 30 years, critical criminology, as a discipline, has influenced many 
international organizations that struggle for social justice, including the Sentencing Project in the United States 
and Penal Reform International in England (Currie, 2008b). Critical criminologists are also members of such 
progressive organizations” (DEKESERDY, 2011, p. 15). 
85 Tradução livre de: Empirical research on the spatial distribution of incarceration in neighborhoods, whether 
from the urban inequality or social control perspectives, has mostly provided case studies of individual cities and 
has been largely descriptive, such as mapping neighborhood incarceration rates. 
86 Tradução livre de: “private security firms, nongovernmental organizations (NGOs), and pressure groups also 
become producers, mediators, and users of knowledge about crime and justice, as well as a source of new modes 
of engagement and collaboration”. 
87 Disponível em: <https://www.sentencingproject.org/issues/collateral-consequences/>. Acesso em 20 set. 2019. 
88 Disponível em: <https://www.vera.org/strengthening-families-communities>. Acesso em 20 set. 2019. 
89 Disponível em: <https://www.prisonpolicy.org/collateral.html>. Acesso em 20 set. 2019. 
90 Disponível em: < http://c4sr.columbia.edu/>. Acesso em 21 set. 2019. 
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aprisionamento” (2005, p. 608)91. Na visão do autor, esses efeitos seriam formas “invisíveis” 

de punição, uma vez que raramente impostas de forma expressa pelo Poder Judiciário, bem 

como negligenciadas nos discursos sobre políticas públicas (Mauer, 2005, p. 608). Entre a gama 

de possibilidades de estudar essas novas dinâmicas, Mauer (2005) trata do impacto que o 

encarceramento exerce nas famílias e determinadas comunidades em que a passagem pela 

prisão se tornou uma experiência comum (p. 612). 

Em relação a este campo, Comfort (2010) explica que com a expansão do Estado 

Penal nos Estados Unidos e “a concentração do seu impacto sobre populações específicas”, 

houve um aumento nas pesquisas “relacionadas a essa nova encarnação do excepcionalismo 

americano” (p. 177). Os estudos passaram a ter como foco os diversos “efeitos deletérios do 

encarceramento” sobre emprego, saúde e “outros indicadores fundamentais para a vida de 

pessoas com ficha criminal.” (Comfort, 2010, p. 177). A vida dos “parentes, amigos próximos 

e conhecidos foram penetradas pelo sistema de justiça criminal”, pois estas pessoas “ofereceram 

apoio material e moral para os presos, ou receberam os ex-presidiários em suas casas e em suas 

ruas” (Comfort, 2010, p. 177).  

No mais, essa literatura não é isenta de críticas. Comfort (2010) questiona a 

separação de estudos deste tipo em categorias (efeitos sobre as crianças, sobre as famílias, sobre 

as comunidades) e, por isso, busca organizar essas pesquisas de outra forma, integrando 

categorias distintas para “desenredar e esclarecer” as diversas consequências da punição 

(2010)92. Wacquant (2003), por sua vez, argumenta não se tratar de efeitos “colaterais”, mas 

constitutivos do encarceramento, tendo em vista que alguns trabalhos – como os de Comfort 

(2010) e Gowan (2003) – “convergem para provar a insuficiência do estudo da prisão como um 

mundo em si mesmo” (p. 25). Disso decorre a crítica de Wacquant à ideia de “danos colaterais” 

do encarceramento como uma noção inadequada na “observação da ramificação dos seus efeitos 

sociais” (2003, p. 25)93. 

 
91 Tradução livre de: “collateral consequences of imprisonment”. 
92 A autora “coloca em destaque como a ampla variedade de meios – óbvios, sutis e inesperados – que os 
mecanismos do Estado organizaram para punir os infratores influencia profundamente as vidas de pessoas 
legalmente fora de seu alcance” (Comfort, 2010, p. 177). 
93 Para Wacquant, falar em “danos colaterais” possui três equívocos. Primeiro, a ideia sugere que a prisão atuaria 
sozinha, sendo que “na realidade todo e qualquer resultado da instituição carcerária encerra aportes contínuos de 
outras organizações e complexas coordenações com elas” o que envolve “desde a família, o mercado de trabalho 
e a vizinhança, todo o percurso até os centros nervosos burocrático e policial do Estado” (Wacquant, 2003, p. 
25). Segundo, tal metáfora “presume [...] uma instituição externa ao espaço social, no qual se introduziria 
seletivamente a partir de fora, quando na realidade encontra-se entrelaçada há gerações na urdidura e no curso 
de vida das classes mais baixas” (Wacquant, 2003, p. 26). Terceiro, “a expressão ‘dano colateral’ implica que a 
influência da prisão é necessariamente negativa”, entretando a prisão “também pode atuar, contrariamente a 
expectativas e dentro de certos limites, como uma força estabilizadora e restauradora das relações já 
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No Brasil, Rafael Godói contesta a noção de efeitos colaterais (2011; 2017). O autor 

reputa que tratá-los dessa maneira passaria a ideia de que seriam menos relevantes, efeitos 

secundários na punição, quando na realidade eles são estruturantes para a vida das pessoas 

afetadas pelo fenômeno prisional. Godoi, que não se localiza no campo da criminologia mas 

realiza estudos sobre prisões, defende que a “hipótese da desestruturação”, segundo a qual a 

prisão desestrutura indivíduos, vínculos familiares e comunidades, é insuficiente para se 

compreender os efeitos mais amplos da prisão (2011, p. 151). Na sua visão, deve ser analisada 

“a funcionalidade estratégica do encarceramento e suas transformações e que conceba um jogo 

mais complexo de relações entre o dentro e o fora da prisão” (Godoi, 2011, p. 151).   

Independentemente de se tratar de efeito colateral ou constitutivo do 

encarceramento atualmente em curso, fato é que em ambas as interpretações a prisão não opera 

efeitos somente entre suas grades. O aprisionamento impacta também as famílias dos presos e 

os bairros onde eles são residentes, sobressaindo-se o debate sobre a concentração espacial do 

encarceramento e correlações entre encarceramento, bairros com concentração de desvantagens 

e vulnerabilidade social. 

Este tópico não pretende esgotar o tema, mas apenas indicar algumas dessas 

pesquisas empíricas relacionadas com a literatura exposta anteriormente. Especificamente 

sobre a concentração espacial do encarceramento, a ONG “Vera Institute of Justice” coloca a 

temática das comunidades afetadas pelo encarceramento já em sua “missão”, propondo-se a 

“construir e melhorar urgentemente sistemas de justiça que garantam justiça, promovam a 

segurança e fortaleçam as comunidades”, buscando enfrentar “as injustiças mais prementes de 

nossos dias”, o que abrange 

causas e conseqüências do encarceramento em massa, disparidades raciais e 
perda da confiança do público na aplicação da lei, até as necessidades não 
atendidas dos vulneráveis, dos marginalizados e aqueles prejudicados pelo 
crime e pela violência.94   

A temática das comunidades possui uma sessão própria no site do instituto, 

destinada ao fortalecimento de famílias e comunidades afetadas pelo encarceramento. Não por 

acaso, o “Vera Institute” mantém contato com professores estadunidenses que pesquisam o 

 
profundamente esgarçadas pelas pressões da vida e do trabalho na parte de baixo do edifício social” (Wacquant, 
2003, p. 26). 
94 Tradução livre. Original disponível em: <https://www.vera.org/about>. Acesso em 12 jan. 2020. 
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tema, a exemplo de Jessica Simes95 e Bruce Western96, divulgando seus trabalhos e 

disponibilizando entrevistas com eles.  

Na sequência, são descritos mais detidamente dois projetos e relatórios: um da 

Universidade de Columbia, intitulado “Million Dollar Blocks”, e outro elaborado pelo 

"The“Boston Indicators Project”: “The Georaphy of Incarceration: the cost and consequences 

of high incarceration rates in vulnerable city neighborhoods”. 

 

 

2.2.1. “Million Dollar Blocks”: o custo do encarceramento de moradores de poucos 

quarteirões de cidades dos Estados Unidos 

 

No ano de 2004, foi dado início ao projeto “Million Dollar Blocks”97, pelo “Centre 

for Spatial Research”98 (antigo “Spatial Information Design Lab – SIDL)” da Universidade de 

Columbia, nos Estados Unidos. 

O nome do projeto, que poderia ser traduzido como “quarteirões de milhões de 

dólares”, refere-se aos gastos que o Estado tem para encarcerar os moradores de determinados 

“quarteirões” das cidades estadunidenses. Assim, destacam-se os “gastos milionários em 

prisões por quarteirão em determinados bairros de Nova Iorque” 99, pois em que pese haver 

mais de 2 milhões de pessoas presas nos EUA, parte significativa delas é proveniente apenas 

de alguns bairros das maiores cidades do país: 

Em muitos lugares, a concentração é tão densa que os estados gastam mais de 
um milhão de dólares por ano para encarcerar os moradores de quarteirões de 
cidades. Quando essas pessoas são libertadas e entram novamente em suas 
comunidades, cerca de quarenta por cento não ficam mais de três anos antes 
de serem encarceradas.100 

O projeto incluiu a criação de mapas de quais seriam esses “quarteirões de um 

milhão de dólares”, indicando o fluxo de migração entre cidade e prisão em cinco cidades 

 
95 Inclusive, vale mencionar que o tema da presente dissertação foi inicialmente inspirado pela pesquisa de Simes 
(2016), que chegou ao meu conhecimento por e-mail recebido do Vera Institute of Justice divulgando o trabalho 
de Simes, no início de 2017. Disponível em: <https://www.eventbrite.com/e/prof-jessica-simes-on-place-and-
punishment-in-an-era-of-mass-incarceration-tickets-31486949313#>. Acesso em 12 jan. 2020. 
96 Entrevista com Bruce Western sobre o livro “Homeward: Life in the Year After Prison”. Disponível em: 
<https://www.vera.org/research/live-in-the-year-after-prison>. Acesso em 12 jan. 2020. 
97 Disponível em: <http://c4sr.columbia.edu/projects/million-dollar-blocks>. Acesso em 21 set. 2019. O projeto 
inclusive influenciou a pesquisa do Instituto Sou da Paz (2019), explorada no capítulo 2 da dissertação. 
98 Disponível em: < http://c4sr.columbia.edu/>. Acesso em 21 set. 2019. 
99 Tradução livre. Disponível em <http://c4sr.columbia.edu/projects/million-dollar-blocks>. Acesso em 07 set. 
2019. 
100 Tradução livre. Disponível em: <http://c4sr.columbia.edu/projects/million-dollar-blocks>. Acesso em 21 set. 
2019. 
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estadunidenses. Sua constatação inicial foi de que havia uma concentração do encarceramento 

em bairros específicos da cidade, sendo que, ao voltar para suas comunidades, parte 

significativa dessas pessoas (43%)  acaba retornando para a prisão.  

Um desses bairros é o Brooklyn, em Nova Iorque. Ele foi mapeado no projeto e 

constatou-se que: (i) em 2003, custou U$ 359 milhões para prender pessoas do bairro; (ii) 

demograficamente, esses gastos facilitam uma migração em massa de pessoas para a prisão, 

sendo que 95% delas eventualmente retornam para casa; (iii) um único distrito do Brooklyn 

concentra 3,5% da população do bairro, porém é onde residem 8% dos presos; e, ainda, (iv) 

custou U$ 11.839.665 para encarcerar pessoas de 11 quarteirões do Brooklyn – esses 

quarteirões são os “Million Dolar Blocks”. 

A conclusão do projeto é que nos Estados Unidos o sistema de justiça criminal  “se 

tornou a instituição governamental predominante nessas comunidades e que o investimento 

público nesse sistema resultou em custos significativos para outros elementos de nossa 

infraestrutura cívica”, tais como “educação, moradia, saúde e família”. Nesse contexto, as 

prisões formam a “exoestrutura distante” de diversas cidades estadunidenses.  

O site oficial do projeto indica que seriam realizados mais levantamentos 

estatísticos para “tornar visível a geografia do encarceramento e do retorno” em outras cidades 

dos Estados Unidos – a exemplo do que foi feito na cidade de Chicago101–, buscando promover  

novas formas de compreender a dimensão espacial dessas áreas. 

Além disso, no ano de 2006 esse mesmo projeto deu origem ao relatório “The 

Architectural League: Architecture and Justice”, do SIDL, Universidade de Columbia102. 

Partindo de indagações sobre quais as relações entre guerra às drogas e taxas de 

encarceramento, mapas criminais e mapas prisionais, população prisional e comunidades 

pobres ou, ainda, entre população presa e pessoas sem teto, o relatório considera que essas 

questões passaram a ser evidenciadas com a elaboração de mapas contendo dados do sistema 

de justiça criminal agregados geograficamente. Eles se relacionam a outros indicadores 

urbanos, sociais e econômicos sobre encarceramento e sugerem novas estratégias para lidar 

conjuntamente com o design urbano e a reforma da justiça criminal.  

De acordo com o relatório, não existe neutralidade na elaboração de um mapa, pois 

as informações e dados dependem de determinadas “reivindicações, valores e argumentos”. Por 

 
101 Disponível em: <https://chicagosmilliondollarblocks.com/>. Acesso em 13 jan. 2020. 
102 Disponível em: 
<http://www.spatialinformationdesignlab.org/sites/default/files/publication_pdfs/PDF_04.pdf>. Acesso em 13 
jan. 2020.  Os trechos entre aspas são traduções livres do relatório, que não contém numeração de página. 
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isso afirmam que, em seu projeto do “Million Dollar Blocks” pretendem “interrogar dados 

tradicionais da justiça criminal através da geografia da cidade”. Essas estatísticas da justiça 

criminal são vistos para os autores do estudo, Cadora e Kurgan, não como casos individuais, 

mas como um “retrato estatístico da sociedade”.  

Para além do mapeamento de onde os crimes ocorrem – que levou a políticas de 

policiamento comunitário e transformações urbanas que, de acordo com o relatório, 

apresentaram ganhos que “duraram pouco” e foram limitados103 –, os mapas identificando onde 

as pessoas encarceradas residem indicam que, apesar de crimes acontecerem em muitos lugares 

diferentes, as pessoas presas são demograficamente concentradas. O paralelo com a pobreza é 

claro no relatório: 

Como a pobreza, o encarceramento é espacialmente concentrado, muito mais 
que o crime. É como se, aprisionando os moradores desses bairros, fazendo-
os desaparecer de sua cidade, estivéssemos simplesmente refletindo o 
desaparecimento da conversa sobre pobreza. (SIDL, 2006) 

Esses mapas permitem “visualizar a geografia de uma migração maciça, o fluxo de 

pessoas dentro e fora da cidade”, que o relatório trata como “crise migratória silenciosa, mas 

generalizada” concentrada em “pouquíssimos lugares em todas as nossas principais cidades”, 

com o “desaparecimento em massa e o reaparecimento de pessoas na cidade”. 

Nesse sentido, o relatório se baseia em autores mencionados ao longo deste 

capítulo, na literatura da concentração espacial do encarceramento. São citados Travis (2003) e 

Clear et al (2003) – em relação ao qual é utilizado o conceito de mobilidade coercitiva, quando 

tratam do fato de que, dos 600 mil presos que saem das prisões dos EUA a cada ano, cerca de 

240 mil (aproximadamente 40%) são presos novamente em um período de três anos. Deste 

modo, “dentro e fora, eles vêm e vão, muitas vezes simplesmente circulando de lá para cá entre 

os mesmos lugares” (SIDL, 2006). 

Por fim, é enfatizado o custo do encarceramento, os “quarteirões de milhões de 

dólares”. Ao se gastar dinheiro nesse processo, deixa-se de utilizar verbas “em outras 

instituições cívicas, especialmente nessas comunidades” tais como educação, moradia e saúde. 

Há uma prioridade de gastos, contudo, que alimenta essa condição de negligência para com 

esses setores, o que se torna evidente com o mapeamento do quanto custa encarcerar quarteirões 

das cidades.  

 
103 Isso porque os “espaços da cidade que foram direcionados se tornaram mais seguros, mas com muita 
frequência incidentes criminais foram simplesmente deslocados para outras localizações.” (SIDL, 2006). 
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Diante disso, a proposta do relatório é “reorientar os gastos públicos em 

infraestruturas comunitárias que são a base real da segurança cotidiana, em vez de instituições 

de justiça criminal de migração prisional” (SIDL, 2006).  

 

 

2.2.2. “The Geography of Incarceration”: efeitos do encarceramento em Boston (EUA) 

 

Dez anos depois, em 2016, foi lançado relatório semelhante: “The Georaphy of 

Incarceration: the cost and consequences of high incarceration rates in vulnerable city 

neighborhoods”104, resultado de uma parceria entre o “The Boston Indicators Project” (BIP), o 

“Massachusetts Institute for a New Commonwealth (MassINC)” e “The Massachusetts 

Criminal Justice Reform Coalition”. 

O objetivo principal do relatório foi conduzir um estudo sobre “a geografia do crime 

e do encarceramento” em Boston, nos EUA, considerando o impacto desproporcional que o 

encarceramento gera aos moradores pobres “de cor” 105 de Boston – o que repercute efeitos não 

apenas na vida dos presos mas também de suas famílias, bairros e da cidade como um todo. 

Pretendeu-se, com isso, chamar a atenção pública para refletir sobre as múltiplas causas desse 

fenômeno (BIP et al, 2016, p. 3). 

O estudo foi conduzido a partir de dados fornecidos pelo “Suffolk County Sheriff’s 

Department”, referentes ao período entre 2009 e 20015, que permitiram mapear os bairros de 

Boston com altas taxas de encarceramento106. Como principais resultados, consta que as áreas 

com altos índices de criminalidade não necessariamente correspondem àquelas onde se 

concentra o encarceramento e que muitas das pessoas de cor vivem em bairros com tamanha 

 
104 Disponível em: <https://www.bostonindicators.org/-/media/indicators/boston-indicators-reports/report-
files/geography-of-incarceration-2016.pdf?la=en>. Acesso em 14 jan. 2020. 
105 O termo  em inglês é “people of color”. Nos EUA, apesar de utilizado para se referir a pessoas “não brancas”, 
indica principalmente os negros e latinos, o que levanta discussões sobre a sua adequação. Nesse sentido, artigo 
de 1988 do “The New York Times”, disponível em: <https://www.nytimes.com/1988/11/20/magazine/on-
language-people-of-color.html>. Acesso em 13 jan. 2020. 
Recentemente, no ano de 2017, a jornalista Adebola Lamuye publicou no “Independent” (Reino Unido) uma 
crítica à utilização do termo: além de pressupor e reforçar a ideia de que brancos são a “norma”, coloca negros, 
latinos e demais etnias numa mesma categoria, como se sofressem as mesmas formas de opressão, o que não é 
verdade. (Disponível em: <https://www.independent.co.uk/voices/phrase-people-person-of-colour-bme-black-
woman-women-different-experiences-race-racism-a7868586.html>. Acesso em 14 jan. 2020). Nesse mesmo 
sentido, em 2018 foi publicado nesse mesmo meio de comunicação britânico o artigo “As a black woman, I hate 
the term 'people of colour'” – Disponível em: <https://www.independent.co.uk/voices/black-women-people-of-
colour-racism-beyonce-coachella-black-lives-matter-a8316561.html>. Acesso em 14 jan. 2020. 
106 Foram fornecias informações sobre todas as pessoas que saíram da prisão entre 2009 e 2015, totalizando mais 
de 40 mil pessoas. 
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concentração de encarceramento que praticamente toda rua ou mesmo prédio possui um 

residente que já esteve preso (p. 3).   

Ao longo do relatório, são mencionados os mesmos autores já discutidos neste 

capítulo, a exemplo de Dina Rose, Todd Clear, Robert Sampson, Bruce Western e Christopher 

Wildeman, bem como os conceitos centrais dessa literatura da concentração espacial do 

encarceramento. 

A “eficácia coletiva” de Sampson (2012) é mencionada para tratar da importância 

da manutenção de laços sociais fortes e redes de confiança entre os vizinhos, caso contrário 

haverá pobreza e “instabilidade habitacional e rotatividade residencial, o que dificulta que os 

vizinhos trabalhem juntos informalmente para manter a ordem social” (p. 3)107. Essa ideia é 

complementada com a  “mobilidade coercitiva” de Rose e Clear, quando o relatório avalia que 

os bairros “desfavorecidos” correm o risco de “chegar a um ponto de inflexão” quando os 

benefícios de prender criminosos e levá-los para fora da comunidade “são superados pelas 

consequências de enviar tantos residentes para dentro e fora da prisão” (p. 3-4).  

Ademais, o estudo foi divido em quatro seções, iniciando-se pela a geografia do 

encarceramento em Boston, com a obtenção de dados de mais de 40 mil pessoas que saíram da 

prisão entre 2009 e 2015. Constatou-se uma população formada de homens, jovens e residentes 

de determinados bairros da cidade com predominância de negros (“communities of color”). 

Os custos do encarceramento são avaliados na sequência. Assim como foi 

questionado no “Million Dollar Blocks”, neste relatório (BIP et al, 2016) também foi criticada 

a alocação de verbas públicas em encarceramento em vez de em outras áreas: gastou-se mais 

dinheiro para encarcerar moradores de um bairro de Boston do que em “prevenção de gangues” 

para todo o estado de Massachusetts (p. 3). O custo do encarceramento foi de aproximadamente 

U$ 66 milhões em apenas um ano, representando mais do que muitos gastos sociais efetuados 

pelo Estado no mesmo período (p. 11). 

Na terceira parte, são indicados os bairros com altas taxas de encarceramento e a 

sua relação com a geografia do crime. O estudo constata algo que a literatura sobre o tema 

também aponta: que os crimes ocorrem em diversas regiões da cidade e seguindo distintos 

padrões, porém elas não correspondem às áreas que apresentam as altas taxas de 

encarceramento. As explicações para isso podem estar relacionadas com preconceitos raciais 

 
107 Tradução livre de: “Residents often lack these relationships in disadvantaged communities, in large part 
because poverty creates housing instability and residential turnover, which makes it harder for neighbors to work 
together informally to maintain social order.” 
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da justiça criminal, desigualdades, ou até mesmo pessoas que praticam crimes fora dos bairros 

onde residem  (BIP et al, 2016, p. 12).  

Por último, o relatório trata de “mudanças de rumo” (p. 12). A intenção é que os 

dados apresentados sirvam para que as autoridades públicas estaduais considerem como 

reformas da justiça criminal possuem impacto desproporcional em comunidades urbanas, 

especialmente nos “bairros desestabilizados de altas taxas de encarceramento”  - dos quais as 

pessoas vão para a prisão e dela retornam. 

São formuladas quatro propostas a este respeito (BIP et al, 2016, pp. 14-15): (1) 

substituição das sentenças mínimas obrigatórias por decisões que atendam às necessidades da 

comunidade; (2) reformulação das "Casas de Correção" para que possam prestar serviços que 

reduzam riscos “criminogênicos” (tratamento do tratamento do uso de substâncias químicas, 

programas educacionais, serviços de reinserção social etc.), o que inclui maiores recursos 

financeiros para que não dependam de doações e parcerias com organizações comunitárias; 

ainda, “xerifes” como do “Suffolk County Sheriff’s Department” devem “demonstrar o retorno 

desse investimento por meio da redução da reincidência” (p. 15); (3) foco em alternativas à 

prisão nas comunidades com altas taxas de encarceramento, expandido essas práticas (“jail 

diversion” e “pretrial services”) para acusados de crimes mais graves, além dos casos já 

tradicionalmente abrangidos de crimes não violentos e adolescentes primários; e (4) o 

desenvolvimento de estratégias complementares de base comunitária para melhorar a vida das 

pessoas que retornam aos bairros de Boston após cumprir pena na prisão. 

 

 

2.2.3. Características comuns às pesquisas: foco nos gastos públicos, literatura da 

concentração espacial do encarceramento e formas de financiamento 

 
As pesquisas referidas nos dois tópicos acima apresentam algumas características 

comuns. Ambas focaram nos gastos públicos efetuados pelo Estado para encarcerar moradores 

de determinados bairros das cidades, sugerindo uma alteração no direcionamento desses gastos 

da justiça criminal para investimentos sociais, de saúde pública, habitacionais, em emprego etc. 

A premissa implícita nelas é que o encarceramento é algo que deve ser evitado e repensado, 

sobretudo quando atinge desproporcionalmente alguns locais das cidades que concentram 

outras desvantagens sociais. Além disso, elas tem um forte viés pragmático, buscando interferir 

e auxiliar a elaboração de políticas públicas.  
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As referências teóricas que embasam as pesquisas também são semelhantes. Nos 

dois casos, foi utilizada a bibliografia da literatura estadunidense sobre concentração espacial 

do encarceramento, em especial os autores que trabalham na perspectiva da “desigualdade 

urbana” (Simes, 2016). Assim, apareceram conceitos como “mobilidade coercitiva” e “eficácia 

coletiva” em autores como Todd Clear e Bruce Western, indicando como esse campo da 

concentração espacial do encarceramento está consolidado e de certo modo “unificado” nos 

Estados Unidos – seja nas pesquisas teóricas de universidades ou nos levantamentos empíricos 

de institutos, fundações e ONGs. 

No mais, uma característica dessas pesquisas é que elas foram desenvolvidas por 

institutos e universidades que possuem muitos patrocinadores, vultosas verbas para pesquisa e 

receberam financiamento de diversas organizações filantrópicas, empresas multinacionais e 

outras fundações, além de pessoas físicas.  

O projeto “Million Dollar Blocks”, conforme informações da sua página oficial na 

internet, foi desenvolvido a partir de verbas recebidas da “JEHT Foundation” – fundação sem 

fins lucrativos de Nova Iorque que encerrou suas atividades no ano de 2008 – e da “Open 

Society Institute” (atual “Open Society Foundations”). Esta última é uma das maiores 

organizações filantrópicas do mundo, contando com doações expressivas de seu fundador, o 

bilionário George Soros108. 

Além disso, a parte intelectual de coordenação da pesquisa (SIDL, 2006) ficou a 

cargo de Laura Kurgan, Professora de Arquitetura da Universidade de Columbia, e do cientista 

social Eric Cadora – este que, inclusive, já publicou livro com Todd Clear (2011), o que indica 

a proximidade entre os responsáveis pelos trabalhos empíricos e teóricos trabalhados neste 

capítulo.  

Já o relatório “The Georaphy of Incarceration: the cost and consequences of high 

incarceration rates in vulnerable city neighborhoods” foi elaborado em conjunto pelo “The 

Boston Indicators Project”, o “Massachusetts Institute for a New Commonwealth (MassINC)” 

e “The Massachusetts Criminal Justice Reform Coalition” (também pertencente ao 

“MassINC”). A direção de pesquisa foi feita por Bem Forman, economista com mestrado em 

planejamento de cidades pelo Massachusetts Institute of Technology, com apoio de Laura Van 

der Lug, doutora em criminologia, e Benjamin Goldberg, bacharel em “Social Policy, Spanish, 

Global Health Studies” pela Northwestern University.  

 
108 Informações disponíveis no site oficial: < https://www.opensocietyfoundations.org/>. Acesso em 13 jan. 2020. 
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O Boston Indicators Project não fornece informações precisas em seu site sobre o 

financiamento de cada pesquisa. No entanto, ele integra a “The Boston Foundation”, fundação 

existente desde 1915 e que, conforme informações de sua página oficial109, recebe doações do 

“Pemanent Fund for Boston”. Esse fundo forneceu os recursos para a fundação desde o seu 

início e segue fornecendo atualmente, tendo recebido doações de pessoas físicas e jurídicas – 

com bens que atualmente superam a quantia de U$ 1.2 bilhão. O “MassINC”, a seu turno, 

apresenta em seu site a lista de patrocinadores, registrando expressamente que o trabalho 

desenvolvido “é financiado por uma variedade de patrocinadores generosos”. Ao todo, são 8 

organizações filantrópicas e 24 corporações, incluindo bancos, multinacionais da área dos 

transportes e até mesmo universidades. A lista completa é disponibilizada em sua página 

oficial110. 

Com efeito, esses financiamentos e redes de apoio evidentemente influenciam as 

condições de pesquisa e os interesses subjacentes à condução de cada estudo. Ademais, 

possibilitam a realização de estudos com tamanho nível de detalhamento. 

Como será visto no capítulo seguinte, as pesquisas brasileiras, tanto teóricas quanto 

empíricas, foram produzidas em outro contexto e sob outras condições. 

 

 

  

 
109 Disponível em: <https://www.tbf.org/>. Acesso em 14 jan. 2020. 
110 Disponível em: <https://massinc.org/about-us/our-sponsors/>. Acesso em 14 jan. 2020. 
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CAPÍTULO 03 –  A CONCENTRAÇÃO ESPACIAL DO ENCARCERAMENTO: 
DISCUSSÃO DE UM FENÔMENO TAMBÉM BRASILEIRO 

 

Após a introdução do tema e observação de como ele está estabelecido e 

sedimentado nos Estados Unidos, este capítulo busca compreender a concentração espacial do 

encarceramento em estudos brasileiros. Ou seja, se as relações entre encarceramento e bairros 

periféricos têm sido objeto de estudos pelos pesquisadores do país e, caso positivo, em quais 

termos esse debate está sendo mobilizado. Para tanto, foram levantados estudos feitos no Brasil 

que, direta ou indiretamente, tratam dessa temática.  

O resultado encontrado foi, por um lado, produções acadêmicas das ciências 

humanas, sobretudo da sociologia da violência e geografia humana, indicando que a 

concentração espacial do encarceramento é também um problema no Brasil, porém sem que 

haja diálogos diretos com os estudos estadunidenses. Por outro lado, recentemente foram 

publicadas pesquisas pela Fundação Getulio Vargas (2015) e pelo Instituto Sou da Paz (2019) 

que tratam diretamente sobre a dimensão espacial do encarceramento e sua concentração 

espacial nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, havendo, nelas, claro diálogo com a 

literatura estadunidense exposta no capítulo anterior. 

Foi possível observar que a concentração espacial do encarceramento não é uma 

preocupação específica dos estadunidenses, mas um tema também brasileiro – e que talvez afete 

todos os locais que experimentam o encarceramento em massa. Isso porque, trata-se de forma 

de estruturação da punição que necessariamente atinge grupos sociais específicos, em especial, 

os homens, jovens, pobres, negros e pardos, de baixa escolaridade e moradores dos bairros 

periféricos das cidades. Ou, nos termos de Wacquant, um hiperencarceramento em que o 

“espaço” é elemento constitutivo da seletividade penal.  

A seguir são descritas algumas dessas produções acadêmicas e pesquisas empíricas. 

 

 

3.1. EXPLORANDO O TEMA: ESTUDOS BRASILEIROS SOBRE ENCARCERAMENTO E BAIRROS 

PERIFÉRICOS 

 

Uma vez exposta a literatura estadunidense sobre a concentração espacial  do 

encarceramento, este tópico realiza um estudo exploratório de como esse fenômeno tem sido 

pesquisado no Brasil, com foco em parte das produções acadêmicas oriundas das ciências 

humanas, especialmente as ciências sociais e a geografia. O propósito disso é observar como 
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esse debate está sendo mobilizado no país, a partir de que referenciais teóricos, quais os 

principais conceitos articulados e bibliografia utilizada, buscando ainda eventuais pontos de 

contato com a literatura estadunidense sobre o tema.  

 

 

3.1.1. A “geografia do crime” na concentração espacial do encarceramento 
 

Na geografia, o debate sobre as relações entre criminalidade e espaço urbano está 

presente, incluindo estudos sobre distribuição espacial de crimes violentos e também entre 

periferias e encarceramento. A subárea que concentra tais pesquisas é denominada “geografia 

do crime”111, com estudos que relacionam desigualdades socioespaciais e criminalidade, 

avaliam taxas de incidência de crimes, construção de presídios em determinadas regiões e 

impactos da prisão nos bairros de origem dos presos. 

Entre os diversos trabalhos da área, foi possível observar o desenvolvimento de 

correlações entre encarceramento e periferias que envolvem a concentração espacial do 

encarceramento112. Nesse sentido, foram encontradas duas teses de doutorado apresentadas ao 

Departamento de Geografia, Programa de Pós-Graduação em Geografia Humana, da 

Universidade de São Paulo. São as pesquisas de Zomighani Jr (2013) e Arruda (2015). 

A tese doutoral de Arruda (2015), intitulada “Geografia do cárcere: 

Territorialidades na vida cotidiana no sistema prisional de Pernambuco”, anuncia seu objetivo 

de “analisar a função que a prisão exerce no sentido de garantir a reprodução das relações de 

dominação de classe”, observando, para tanto, a “vida cotidiana carcerária” (p. 19). Suas 

hipóteses envolvem alguns aspectos estudados pela sociologia e criminologia estadunidense 

sobre concentração espacial do encarceramento em bairros com concentração de desvantagens. 

Entre elas: (i) a forma como o estigma da prisão afeta as famílias daqueles que estão presos, 

estendendo-se a territorialidade da prisão em “diferenciadas formas de relações sócio espaciais, 

desde seus contatos com o parente preso e com seus vizinhos de bairro, além de sua inserção 

no mundo do trabalho”, assim como (ii) os efeitos deletérios do pós-prisão, ou seja, de como a 

 
111 Termo consagrado em trabalhos da geografia humana que tratam da relação entre criminalidade e sua 
dimensão espacial. 
112 Por outro lado, diversas pesquisas no âmbito da geografia do crime que possuem uma abordagem bastante 
diferente, focada em buscar as causas da criminalidade e das diferenças nas taxas de criminalidade nos territórios 
– sejam eles cidades, bairros ou outras divisões territoriais que sejam pertinentes. Elas não serão tratadas no 
presente artigo, mas vale citar, de forma exemplificativa, o trabalho de Bordin (2009). O autor trata da “produção 
do espaço urbano como elemento gerador de violência” (p. 19) e tenta dialogar com a Escola de Chicago para 
tratar sobre as diferentes taxas de crimes nas diferentes regiões da cidade de Curitiba/PR. 
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prisão permanece marcada naqueles que por ela passaram e enfrentam dificuldades na 

reconstituição de seus vínculos sociais, familiares e de vizinhança ao retornarem aos seus locais 

de moradia (pp. 19-20).  

Para testar suas hipóteses, Arruda (2015, p. 41) entrevistou 24 presos, buscando 

uma pesquisa qualitativa que lhe permitisse identificar o perfil dessas pessoas a partir de quatro 

variáveis: (i) faixa etária, (ii) grau de instrução, (iii) etnia; e (iv) local de moradia. As conclusões 

foram de que se trata de uma população jovem (63% dos pesquisados tinha entre 18 e 34 anos), 

de baixa escolaridade (mais de 50% não havia concluído o ensino fundamental), de maioria 

afrodescendente e, quanto ao local de moradia, provenientes de bairros que “formam uma 

grande periferia dentro da capital e no interior da região metropolitana” (Arruda, 2015, p. 103).  

Zomighani Jr., a seu turno, em “Desigualdades espaciais e prisões na era da 

globalização neoliberal: fundamentos da insegurança no atual período” (2013), defende o 

argumento central de que “é na organização do sistema penal, em particular do prisional e do 

penitenciário, que a prisão faz usos seletivos do território e reproduz desigualdades espaciais” 

(p. 25)113. O autor constatou certa escassez de pesquisas nacionais no campo da geografia que 

relacionassem desigualdades e prisões e buscou, em sua abordagem, suporte teórico de outras 

áreas das ciências humanas como história, sociologia, filosofia e direito (p. 30). 

Além disso, em certa medida o trabalho de Zomighani Jr. (2013) acaba analisando 

também a outra face da concentração espacial do encarceramento: não a origem dos apenados 

em si, mas o seu destino para o cumprimento da pena e como a construção de presídios no 

interior de SP afeta seus municípios e seus bairros, alterando (ou criando) as dinâmicas 

existentes entre moradores, presos, familiares e governos. 

Observa-se nas pesquisas de ambos os autores alguns pontos de aproximação e de 

distanciamento com as perspectivas e os conceitos mobilizados pela produção estadunidense 

sobre concentração espacial do encarceramento. Abaixo são descritos alguns desses pontos. 

 

Concentração de desvantagens 

 

Assim como na literatura estadunidense sobre a concentração espacial do 

encarceramento, também estão presentes na geografia as relações entre concentração de 

desvantagens em certos bairros/comunidades, criminalidade e encarceramento. 

 
113 Zomighani Jr. (2013) chama a atenção para o fato de que a cidade de São Paulo abriga 27% da população 
estadual, porém é responsável por 34% do total de prisões em flagrante de SP (p. 178). 
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Nas entrevistas que realizou com pessoas presas, Arruda (2015) buscou 

compreender os motivos pelos quais elas estavam detidas. As justificativas giraram em torno 

do envolvimento com o tráfico de drogas, conflitos interpessoais, situações de violência e 

complementação da renda familiar (p. 106). Segundo o autor, vários detentos revelaram 

problemas enfrentados em seus locais de moradia (p. 114)114. Deste modo, a partir de entrevistas 

com pessoas presas, Arruda identificou o mesmo fenômeno que os pesquisadores 

estadunidenses: a relação do encarceramento com bairros em que há concentração de 

desvantagens socioeconômicas, isto é, baixos indicadores sociais e econômicos (Arruda, 2015, 

pp. 161-162). 

Zomighani Jr. (2013) relaciona desigualdades espaciais, insegurança, violência e 

prisões, afirmando que parte significativa dessas questões é associada às “condições de vida 

dos mais pobres” (p. 337). De acordo com o autor, essas pessoas vivenciam diversos tipos de 

violências – tais como desestruturação familiar, precariedade do sistema educacional público, 

desigualdades na distribuição de renda –, “todas elas violências difusas, porém identificadas 

com locais específicos do território usado, principalmente com as periferias pobres das cidades 

mais ricas” (p. 337). Ou seja, são os bairros com a concentração dessas desvantagens sociais 

que estão mais afetados pelas prisões. 

Portanto, o fato de cidades possuírem bairros com concentração de desvantagens se 

relaciona com os demais elementos mobilizados pela literatura sobre o tema, em especial a 

mobilidade coercitiva à qual são submetidas as pessoas presas e o rompimento e fragilização 

de laços afetivos no local onde moravam. 

 

Mobilidade coercitiva e enfraquecimento de laços comunitários 

 

Em relação à mobilidade coercitiva (Rose e Clear, 2007) e as consequências 

deletérias causadas ao indivíduo e à comunidade – que envolvem o estigma, a desestabilização 

das relações sociais e o enfraquecimento de laços comunitários –, a literatura da geografia do 

crime apresenta pontos comuns, apesar de não fazer referências às pesquisas estadunidenses 

mencionadas no capítulo anterior. 

Arruda (2015) aborda a vida carcerária fora da prisão e anota como uma das 

primeiras questões o retorno aos bairros de origem. Como consequências do encarceramento, 

incluem-se a perda de indentidade com o local de moradia e o enfraquecimento dos laços 

 
114 Arruda (2015) menciona depoimento de um ex-detento sobre os motivos pelos quais cometeu dois homicídios, 
e ambos seriam relacionados ao bairro em que morava (p. 161). 
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comunitários da pessoa que havia sido presa, em que o desenraizamento do local de moradia, 

amigos e vizinhos completa um ciclo de estigmatização. A prisão “se incorpora no indivíduo”, 

culminando na “implosão da vida comunitária” e fragilização dos laços familiares e de 

vizinhança (Arruda, 2015, pp. 188-189). O caminho inverso também ocorre, quando o cárcere 

atravessa seus muros e afeta toda a família do condenado, inserindo-se no seu cotidiano, numa 

dinâmica em que “os locais de moradia dos grupos populares desenvolvem uma intensa relação 

com a prisão” (Arruda, 2015, p. 207). 

Essa questão também é referida por Zomighani Jr. (2013), ao reforçar que um dos 

problemas do encarceramento é o período após do “pós-prisão”, pelo que indaga qual futuro 

estaria reservado às pessoas presas quando elas enfim saíssem da prisão (p. 394). O autor 

relaciona esse retorno da prisão ao fato de que o perfil da população carcerária é composta de 

homens jovens, com idades entre 18 e 29 anos e que, “isolados da sociedade, continuarão sem 

qualificação e sem estudos, ou seja, sem preparo para se manter, de forma autônoma, quando 

deixarem o cárcere” (p. 393).  

Para além do diálogo com esses aspectos centrais estabelecidos na perspectiva da 

desorganização social, outros pontos trabalhados pelos autores são aqueles revelados na 

perspectiva do controle social, incluindo formas de policiamento, controle penal exercido sobre 

as periferias e processos de criminlização. 

 

Formas de policiamento e governo da marginalidade urbana 

 

Sobre a forma como o controle penal afeta as periferias, Zomighani Jr. (2013) 

refere-se a De Giorgi (2006) para tratar sobre a “metrópole punitiva” e consignar que é nas 

“enormes periferias pobres” das regiões metropolitanas de São Paulo, onde há as piores 

condições de vida, que é promovido “o grande aprisionamento em nome do que se chama 

segurança pública” com “uma série de ações violentas do sistema policial, resultando em 

assassinatos e aprisionamentos cometidos contra populações já agredidas” (Zomighani Jr., 

2013, p. 100). O autor se refere à situação de vulnerabilidade social dos moradores desses 

locais:  

Os subespaços ou regiões que concentram as maiores desigualdades são 
também aqueles onde há maior violência, criminalidade e aprisionamento 
(maior ação repressiva policial e penal), revelando também que o uso que 
combina as maiores desigualdades também condiciona as ações do Estado no 
comando dos sistemas repressivos contemporâneos. O  que é produto de um 
processo de formação desse território de desigualdades, mas que tem sido 
aprofundado pelos usos no presente.” (ZOMIGHANI JR., 2013, p. 100-101).  



73 
 

Arruda, novamente servindo-se das entrevistas realizadas com as pessoas presas, 

avalia que o sistema policial se dirige justamente às classes populares moradoras das periferias 

das cidades brasileiras. O autor cita Zomighani Jr. (2013) para sustentar que o Estado responde 

com o Sistema Penal aos conflitos, tensões e violências causadas por desigualdades sócio-

espaciais. Também articula uma concepção de poder como “algo que só funciona em cadeia”, 

ou seja, é exercido em rede, de forma circular, para então afirmar que a prisão é exemplar da 

capilaridade do poder, operando como forma de exclusão e domínio entre as classes (Arruda, 

2015, p. 29)115 –noção de capilaridade da prisão que também é central na abordagem da 

sociologia da violência sobre o tema, como será visto no tópico seguinte. 

Ao analisar os processos de criminalização efetuados pela atuação policial, 

Zomighani (2013) aponta para uma intensa criminalização dos mais pobres, incluindo-se os 

“moradores de periferia” (p. 67). Nesse contexto, o local de origem das pessoas orienta a 

atividade policial, sendo “regra comum a polícia associar potenciais ofensivos às pessoas a 

partir do seu local de origem”. Assim, as pessoas oriundas dos bairros mais pobres da cidade 

são os alvos preferenciais do sistema policial (Zomighani Jr., 2013, p. 166). Além disso, o autor 

sugere que nesse processo a articulação entre prisões e territórios ocorre com a parcela da 

população considerada indesejável sendo retirada dos grandes centros urbanos, mediante a 

prisão dos moradores de suas periferias, e transferida para pequenos municípios interioranos: 

Na separação entre os territórios do aprisionamento e do cumprimento da 
pena, e lugares do cumprimento de pena, tem ocorrido um tipo particular de 
divisão social e territorial do trabalho. O que tem produzido uma 
especialização espacial e funcional resultando em uma dialética espacial entre 
o aprisionamento realizado nas periferias dos grandes centros urbanos, e o 
cumprimento da pena privativa de liberdade nos pequenos municípios 
localizados no interior do Estado de São Paulo.” (p. 279). 

Esses dois trabalhos de Arruda (2015) e Zomighani (2013) não exaurem a produção 

acadêmica no campo da geografia do crime, porém indicam com clareza como a concentração 

espacial do encarceramento tem sido abordada nessa área. É possível observar alguns pontos 

de contato com as perspectivas da desorganização social e do controle social desenvolvidas nas 

pesquisas estadunidenses, sobretudo a segunda, sendo citados autores como Wacquant e De 

Giorgi, além de outros da criminologia crítica brasileira, a exemplo de Vera Batista. 

 
115 Além disso, anota-se que Arruda utiliza vários referenciais teóricos da criminologia crítica, a exemplo não só 
de Rusche e Kirchheimer e Foucault, mas autores da criminologia crítica brasileira, como Nilo Batista e Vera 
Malaguti, dentre outros. Para ele, como a “reprodução da vida carcerária não se circunscreve aos limites dos 
muros das diferentes unidades prisionais, as ilegalidades espacializam a prisão além dos seus muros, 
aproximando-a das regiões periféricas das cidades” (2015, p. 104). 
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3.1.2. Prisão e periferias nas ciências sociais 
 

No ano de 2016, Campos e Alvarez produziram revisão bibliográfica dos estudos 

sobre a violência no Brasil entre os anos de 2000 a 2016, identificando 192 trabalhos publicados 

em periódicos classificados como Qualis A1 na área da sociologia116. Contudo, pelo material 

levantado pelos autores, ficaram majoritariamente de fora os estudos sobre criminalidade e 

espaços urbanos (isto é, a questão não apareceu no material analisado). O assunto é tocado de 

forma tangencial quando se mencionou a produção de Beato et al. (2008), em sua abordagem 

de ecologia criminal (p. 172)117, entretanto, na temática da sociologia da punição não houve 

menção à forma pela qual o encarceramento atinge especificamente as áreas periféricas das 

cidades.   

Deste modo, para encontrar as produções da área da sociologia que pudessem 

dialogar com os estudos sobre concentração espacial do encarceramento, foram buscados 

trabalhos (i) na ciência política, para contextualizar os processos de urbanização e de exclusão 

social com foco na cidade de São Paulo118, e (ii) na sociologia, com foco no NEV/USP, com 

algumas pesquisas que trabalham diretamente a temática da criminalidade, encarceramento e 

desigualdades espaciais. 

 

Concentração de desvantagens 

 
Em estudos de ciência política como os de Marques, Requena e Hoyler (2016), 

aponta-se que na cidade de São Paulo existem formas de segregação que perpetuam padrões 

socioespaciaisao longo do tempo. Grosso modo, as classes mais baixas continuam ocupando as 

regiões periféricas da cidade, a despeito do aumento dessa população na região central da 

capital. No mesmo sentido, Pasternak (2016) reuniu levantamento minucioso sobre as favelas 

paulistanas e destacou que a cidade conta com aproximadamente 600 mil domicílios favelados, 

sendo a maior concentração de domicílios favelados de todo o país (p. 93). A desigualdade 

socioespacial é tamanha que alguns distritos municipais possuem mais da metade da população 

favelada, como os distritos de Vila Andrade, no qual se localiza a maior favela da cidade: 

 
116 Os autores explicam que foram levantados 192 artigos, classificados em três eixos temáticos principais: “I. 
estudos sobre políticas públicas de segurança; II. estudos sobre violência e sociabilidades; e III. Investigações 
no âmbito de uma sociologia da punição” (Campos e Alvarez, 2016, pp. 160-161). 
117 Em síntese, o trabalho de Beato é voltado à criminalidade nas cidades e o papel efetuado pela polícia em 
“hotspots” para a prevenção do crime. 
118 Publicações acerca de desigualdades socioespaciais na cidade de São Paulo, provenientes especialmente do 
Departamento de Ciência Política da Universidade de São Paulo e do Centro de Estudos da Metrópole 
(CEM/Cebrap). 
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Paraisópolis119. No mais, a autora ainda indica que a população que habita as favelas não é 

composta por imigrantes recém-chegados, sendo, na realidade, relativamente estável e 

intergeracional.120 

Corroborando essas análises, o Mapa da Desigualdade de 2017 reuniu diversos 

indicadores sobre as disparidades existentes entre bairros de São Paulo121. Os índices de 

violência incluem taxas de homicídios por distritos paulistanos e a sua concentração justamente 

nas áreas de desvantagens socioeconômicas, culturais e políticas. 

Porém, é na sociologia da violência, especialmente nas pesquisas do NEV-USP, 

que são encontrados (entre a base pesquisada referida acima) os estudos mais diretos sobre 

prisão e periferias. Parte dos estudos do núcleo se debruça sobre as taxas dos homicídios em 

São Paulo, indicando como essas taxas variaram, quais os fatores explicativos dessas variações 

e como elas estão distribuídas pelos distritos da cidade. Já outra parte trata de processos de 

criminalização e de como certas parcelas da população são encarceradas e como isso se 

relaciona aos bairros periféricos de São Paulo.  

 

Distribuição espacial dos homicídios em São Paulo 

 

Uma parcela das pesquisas do NEV-USP tem como objeto a violência urbana, em 

particular  a dinâmica dos homicídios em São Paulo. Elas retratam como os homicídios se 

distribuem desproporcionalmente pelo território paulistano, incidindo em proporção muito 

maior nos bairros em que há concentração de desvantagens socioeconômicas. 

Em “A cidade e a dinâmica da violência” (2016), Adorno, Dias e Nery tratam das 

dinâmicas criminais da cidade de São Paulo, discorrendo sobre as hipóteses explicativas da 

associação entre cidade e violência. Na realidade, não tratam sobre criminalidade, mas sobre 

um tipo específico de crime e uma forma específica de violência: o homicídio. Os autores 

buscam explorar, em relação às areas com taxas de homicídio recorrentemente altas ou baixas, 

“algumas interpretações acerca das dinâmicas sociais e criminais constitutivas dessas áreas e 

 
119 Conforme dados expostos pela autora, “Outros distritos periféricos na Zona Sul da cidade também 
apresentavam em 2010 proporções elevadas de favelados, como Pedreira (36%), Jardim Ângela, Jardim São Luís 
e Grajaú (23%), Capão Redondo (24%), Vila Sônia e Cidade Dutra (22%); a oeste, Jaguaré (29%), ao norte, 
Brasilândia (21%), e a leste, Sacomã, com 22% da população distrital em favelas, e onde se localiza Heliópolis, 
outra grande favela do município” (Pasternak, 2016, p. 95). 
120 Embora não seja objeto deste artigo, seria interessante cotejar a análise da autora com aquelas estadunidenses, 
indagando como seria possível falar em desorganização social ou ausência de fortes laços comunitários entre os 
moradores desses locais e como isso se relaciona com a eficácia coletiva da qual trata Sampson. 
121 Eles estão agrupados em dez categorias: cultura, educação, esporte, habitação, inclusão digital, meio ambiente, 
saúde, trabalho e renda, transporte/acidentes de trânsito e, por fim, violência. Disponível em: < 
https://www.nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/mapa-da-desigualdade-2017.pdf>. Acesso em 16 jan. 2020. 
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desenvolver algumas hipóteses no que diz respeito aos fatores produtores dos homicídios” (p. 

385).  

A concentração de desvantagens aparece, também nessa produção da sociologia da 

violência, como elemento relacionado à criminalidade, notadamente a criminalidade violenta. 

Adorno, Dias e Nery mencionam a Escola de Chicago para introduzir o tema de São Paulo não 

como uma cidade violenta, mas uma cidade com algumas regiões excessivamente violentas 

quando comparadas a outras relativamente pacíficas (2016, p. 389). Abordam, assim, 

diretamente,  a relação entre indicadores socioeconômicos e a ocorrência de homicídios, relação 

esta que é feita por parte da literatura sobre o assunto, em que pese tais conexões não traduzirem 

necessariamente relações de causalidade122. Os autores ainda se referem a outros estudos 

anteriores de Adorno (2002) a respeito de “desfechos fatais em conflitos sociais, interpessoais 

e intersubjetivos nos bairros com concentração de qualidade de vida coletiva precária do que 

nos bairros mais bem atendidos por infraestrutura urbana” (p. 392). Ou seja, a concentração de 

desvantagens que já é trabalhada há algum tempo na sociologia da punição. 

Por fim, sobre o aumento das taxas de encarceramento em São Paulo nos últimos 

anos, os autores tratam como dado o fato de a maior parte da clientela do sistema penal ser 

proveniente dos bairros periféricos da cidade. Concluem que o crime passou a compor o cenário 

cotidiano da cidade de São Paulo123. 

No mesmo sentido das análises de Adorno, Miraglia (2016) trata do crescimento do 

número de homicídios no Brasil, o que afeta sobremaneira os jovens moradores das periferias 

urbanas. Mais uma vez, é chamada a atenção para a desigualdade espacial da cidade de São 

Paulo, em que a violência é vivida de forma desigual por seus moradores. A autora indica essa 

desigualdade também em relação aos tipos de crimes, registrando que em São Paulo os crimes 

patrimoniais se concentram na região central da cidade, enquanto que é nas periferias que se 

concentram os crimes contra a pessoa (Miraglia, 2016, p. 323). Neste aspecto, a autora é 

 
122 Afirmam que “Transformações de ordem infraestrutural e demográfica comparecem em não poucas análises 
como determinantes do volume de mortes intencionais, em espaços e momentos determinados. Associando a 
precariedade ambiental e habitacional, a falta de água e de rede de coleta de esgoto e de lixo, assim como a 
carência de transportes públicos em condições de suprir essas demandas em face do tamanho dos estratos 
populacionais, ao lado do predomínio de mulheres chefes de família, de homens jovens, analfabetos e pobres – 
tudo isso pode resultar em elevado grau de assassinatos. Da mesma forma, a melhora das condições ambientais, 
habitacionais, sanitárias e de higiene, e da mobilidade urbana, bem como a redução no número de adolescentes 
com filhos, sem instrução e de baixa renda estão, ao que parece inevitavelmente, relacionadas com a queda das 
taxas de homicídios dolosos.” (Adorno, Dias e Nery, 2016, p. 392). 
123 Neste aspecto, é importante fazer a ressalva sobre essa ser uma visão parcial do fenômeno criminal, na medida 
em que o crime é tratado como algo necessariamente associado à violência e pobreza, não obstante a 
“criminalidade” ser muito mais ampla do que a violência urbana e não existir, na realidade, uma correlação 
necessária e natural entre criminalidade e práticas violentas. 
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acompanhada de inúmeras outras pesquisas que confirmam essa tendência espacial da 

distribuição da criminalidade em São Paulo, valendo acrescentar desde já que Teixeira (2015), 

ao georreferenciar as prisões em flagrantes da cidade, soma a esse quadro o crime de tráfico de 

drogas, cujos processos de criminalização também se verificam nos bairros periféricos. 

Ademais, não poderia deixar de ser mencionado que tanto nas pesquisas de Adorno 

quanto na de Miraglia e outros, como Feltran, a presença do Primeiro Comando da Capital 

(PCC) é vista como fator estruturante do modo de vida não só nas prisões, mas também nas 

periferias. Sua presença é inclusive observada como variável explicativa de alterações nas taxas 

de homicídios e demais crimes violentos nos bairros periféricos de São Paulo. O PCC é, como 

explica Miraglia, considerado uma importante instância de mediação de conflitos e 

administração da justiça (2016, p. 343). 

 

Encarceramento e repressão policial em São Paulo 

 

Outra parte da literatura da sociologia da violência se concentra não nas “dinâmicas 

criminais” ou em variações nas taxas de homicídio pelo território, mas propriamente no 

encarceramento e sua relação com as áreas em que há concentração de desvantagens (apesar de 

nem sempre nomearem o fenômeno desta maneira) na cidade de São Paulo. O foco desses 

estudos são os crimes patrimoniais e tráfico de drogas, responsáveis por uma parcela 

significativa tanto das prisões em flagrante quanto do número de pessoas presas em São Paulo.  

A importância da cidade de São Paulo decorre da sua condição de capital do Estado 

brasileiro com o maior número de pessoas em privação de liberdade, com mais de 240 mil 

presos, detentor de taxa de encarceramento de 536,5 presos a cada 100 mil habitantes (taxa 

muito superior à média nacional, de 352,6) (Infopen, 2016) – o que significa que, se fosse um 

país, o Estado de SP teria a sexta maior taxa de encarceramento do mundo. A somar-se a isso, 

a cidade de São Paulo abriga aproximadamente um quarto da população estadual, porém 

responde por mais de um terço das prisões em flagrante que são realizadas em território paulista 

(Zomighani Jr., 2013, p. 178).124  

 
124 Nesse cenário, há ainda uma banalização na realização de abordagens pela polícia militar (Pinc,  2014, p. 57), 
chegando a números tais como São Paulo já ter tido o equivalente a um terço da sua população abordada no ano 
de 2013, o que difere significativamente de contextos comparados a grandes metrópoles de outros países, como 
Nova Iorque que, naquele mesmo ano, teve um total de 2,3% da sua população abordada por policiais (Pinc, 
2014, p. 38). 
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É nesse contexto que alguns dos trabalhos analisados levam em consideração a 

dimensão espacial do encarceramento, seja em relação ao local da prisão, seja quanto ao 

endereço de residência da pessoa presa. 

 

Capilaridade da prisão e seus vasos comunicantes 

 

As relações entre encarceramento e bairros periféricos são desenvolvidas, nas 

pesquisas analisadas, sobretudo por autores que, seguindo uma concepção foucaultiana sobre a 

prisão, tratam da sua capilaridade e de seus “vasos comunicantes” que ligam o cárcere ao bairro. 

É assim que autores como Telles (2009; 2013), Teixeira (2015), Jesus (2016) e 

Godoi (2017) tratam da força da prisão em sua “capilaridade”. Como explica Teixeira (2015, 

p. 194), pensa-se a capilaridade da prisão de modo oposto aos estudos da sociologia criminal 

norteamericana, que concebiam a prisão como um universo fechado e de regras próprias, 

desconectado do restante da sociedade. Por isso, compreende que: 

se a delinquência ocupa um papel chave na gestão dos ilegalismos e na 
manutenção de economias criminais das quais os agentes da lei e da ordem se 
inferem, é porque a transitividade entre a prisão e o mundo extramuros é o 
elemento central na manutenção e reprodução desse sistema. (TEIXEIRA, 
2015, p. 194) 

Na revisão dessa literatura, foi frequente a menção ao livro da pesquisadora 

portuguesa Manuela Ivone da Cunha: “Entre o bairro e a prisão: tráfico e trajectos” (2002), seja 

para confirmá-lo ou desafiá-lo. 

A autora efetuou pesquisas etnográficas no “Estabelecimento Prisional de Tires”, 

em Portugal, e constatou que a prisão se “dilatou” para abranger o bairro e o bairro “distendeu-

se até a cadeia” – ou, em outros termos, “se o bairro incorporou a prisão, pode dizer-se que, de 

certo modo, a prisão incorporou o bairro” (Cunha, 2002, p. 205 ebook). Trata-se de uma 

continuidade entre o dentro e fora que é constitutiva da prisão, e não meramente secundária, 

pelo que Cunha (2002) relata que a prisão foi normalizada em alguns bairros, diluindo-se as 

fronteiras que, em tese, separam o cárcere do mundo externo. 

Entre outros aspectos, a pesquisadora portuguesa enfatiza como o espaço determina 

as abordagens policiais, ao menos em relação ao tráfico de drogas. Avalia que é no nível do 

bairro que intersecções entre classe e raça vão se fundir e, com isso, a atuação policial em 

determinados espaços atinge essas categorias. Deste modo, “é, antes de mais nada, o bairro que 

será suspeito, tratando-se assim de um alvo generalizado. Certos locais passariam a ser 

associados a crime e droga, atraindo por isso uma atenção policial intensa” (Cunha, 2002, p. 
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118 ebook). O destaque à seletividade penal orientada pelo espaço é complementada mais 

adiante, quando Cunha salienta que, para o caso português analisado, o espaço importa mais do 

que “atributos individuais” como classe ou raça125: 

É no quadro da selectividade desse enfoque pró-activo que certas categorias 
sócio-espacial atraem uma atenção policial tenaz e, por conseguinte, a 
probabilidade de detenção será maior no seio dessas categorias. Neste 
andaime da construção da suspeição o estatuto individual, quer sócio-
económico, quer étnico-‘racial’, importa menos do que o estatuto do bairro 
considerado como um todo. [...] Contextos residenciais de certo tipo 
constituir-se-ão assim em alvos colectivos e rotineiros da acção policial, uma 
acção de índole não só preventiva e investigativa, mas também demonstrativa 
(de controlo e autoridade sobre uma área) [...]” (CUNHA, 2002, p. 319). 

Com efeito, o livro de Cunha repercutiu em muitos dos estudos analisados neste 

capítulo. Maria Gorete de Jesus, em sua Tese de Doutorado, relata que Cunha (2002) pesquisou 

prisões femininas do seu país e notou que “muitas das presas eram provenientes dos mesmos 

bairros, a maioria acusada por tráfico de drogas”, sendo que aqueles locais eram alvo 

permanente de vigilância e repressão policial. Isso teria levado Cunha ao questionamento se o 

maior combate ao tráfico de drogas “não se exerce propriamente sobre traficantes tout court, 

mas concretamente sobre traficantes das ditas ‘massas laboriosas” (Cunha, 2002, p.326). 

No mesmo sentido, Rafael Godoi (2017) cita Cunha (2002) para sustentar que a 

repressão policial ao tráfico de drogas “em localidades por demais determinadas não só fez os 

índices de encarceramento subirem como acarretou a transposição para o ambiente prisional de 

redes ampliadas de parentesco e vizinhança” (pp. 127-128), estabelecendo-se uma circulação 

ampla entre certos bairros e a prisão. 

No projeto que Telles coordenou na FAPESP, “A gestão do conflito na produção 

da cidade contemporânea: a experiência paulista”126, uma das pesquisas era sobre 

“Rearticulação dos dispositivos de segurança, punição e encarceramento” (p. 36). Tratava-se 

de analisar a prisão como “ponto de entrecruzamento de diversas trajetórias que articulam tantos 

outros territórios”, de modo a “colocar a própria segregação espacial que ela visa produzir como 

uma questão de pesquisa” (p. 40). A prisão era abordada juntamente a outros processos que 

ocorrem nos bairros periféricos de onde é proveniente “a maior parte da sua clientela”, 

mencionando-se Cunha (2002) quando são descritas as: 

mudanças combinadas nas formas de territorialização do comércio varejista 
da droga e das políticas de repressão ao tráfico foram determinantes na 
constituição de um amplo circuito de pessoas, coisas e informações que se 

 
125 A formulação de Cunha (2002) contrasta, assim, com a de Wacquant (2010), para quem a seletividade penal 
seria orientada por classe, raça e espaço, nessa ordem de importância. 
126 Informações adicionais em <https://bv.fapesp.br/pt/auxilios/85556/a-gestao-do-conflito-na-producao-da-
cidade-contemporanea-a-experiencia-paulista/>. Acesso em 18 set. 2019. 
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deslocam incessantemente entre determinados bairros e a prisão. A 
transposição de amplas redes familiares e vicinais para o ambiente carcerário 
vem alterando a dinâmica social vigente tanto dentro quanto fora da prisão. 
(TELLES ET AL, 2013, p. 40) 

Os autores da pesquisa reconhecem que, para a cidade de São Paulo, este “circuito” 

pode se apresentar de forma difusa, mas que “nas suas periferias urbanas – que apresentam 

números significativos de pessoas que passaram pela experiência penitenciária – a experiência 

do cárcere é uma referência amplamente compartilhada” (2013, p. 40). A prisão é capaz de 

mobilizar redes de solidaridade e apoio entre presos e seus familiares.  

No mais, Teixeira (2015) também trata de um continuum entre interior e exterior da 

prisão, em vez de rupturas. Menciona que Cunha (2002) “adotou como perspectiva analítica os 

vasos comunicantes entre o bairro e a prisão”, em que o bairro seria transposto à prisão, numa 

dinâmica em que a prisão não é apenas um intervalo, mas uma etapa propriamente da vida 

urbana (Teixeira, 2015, p. 197). Entretanto, a partir dessas reflexões e de autores como Telles 

e Hirata (2007), a autora questiona se o caso paulistano não teria invertido o diagnóstico de 

Cunha (2002). Ou seja, se a prisão não estaria transbordando aos bairros: 

O que se pretende circunscrever aqui são fenômenos que se engendram na 
dinâmica prisional a partir das últimas décadas, expressos por refundadas 
formas de sociabilidade entre presos e por novos modos de regulação do 
espaço da prisão, que dele transbordam às periferias da cidade, para, aderindo 
a economias criminais lá territorializadas, transmutar o processo que 
constituía antes o delinquente, como avulso e desorganizado, em um processo 
de articulação da criminalidade. Essa nova trama social que se estabelece a 
partir da prisão, aliada a reconfigurações em torno do varejo da droga (em 
muito também a ela tributárias) estaria contribuindo a um maior engajamento 
de indivíduos dentro e fora da prisão em carreiras criminais mais definidas e 
articuladas em rede. Serão assim tais mudanças, concebidas a partir da prisão, 
que irão reinformar as noções que regiam a partilha entre o mundo de crime e 
o mundo trabalho, pautando trajetórias de indivíduos para além do cárcere, o 
que pode nos conduzir a uma inversão do cenário vislumbrado por Cunha 
(2002) para o caso português. Aqui não seriam os “bairros” que se veriam 
representados na prisão, mas a prisão que estaria “transbordando” aos bairros, 
como observaram Telles e Hirata (2007). (TEIXEIRA, 2015, p. 198). 

Para que essa análise fique mais completa ao caso paulista, outro elemento chave 

para a compreensão das relações entre bairros e prisões é a presença do PCC, tanto dentro 

quanto fora das prisões. Ou seja, a sua importância na articulação de sociabilidades entre prisão 

e bairros periféricos (Feltran, 2008; Hirata, 2010), ao que Teixeira se refere como “articulação 

da criminalidade”, havendo um contingente populacional que deixa a prisão rumo às suas 

residências nas periferias e dá continuidade às suas “carreiras criminais” (Teixeira, 2015, pp. 

210 e 248). Godoi (2017) também sustenta que a existência dessas facções prisionais “tanto 
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condiciona as práticas e políticas da administração penitenciária como conforma a experiência 

que se desenvolve ao redor e através das prisões de São Paulo” (p. 69). 

De todo modo, fica claro que estes autores incluem entre seus problemas de 

pesquisa a dimensão espacial do encarceramento e as interrelações existentes entre prisão e 

determinados bairros. 

As menções e intertextualidades com autores e autoras estadunidenses são residuais 

nessa literatura sociológica brasileira. Veja-se, por exemplo, Teixeira (2015) ao discordar da 

forma como a sociologia dos EUA (ou parte dela, para ser mais exato, na perspectiva de 

instituição totalizante) estuda a prisão: um mundo fechado em si mesmo, separado do seu 

entorno social e rigidamente delimitado. Nesse mesmo sentido, o trabalho de Godói se 

contrapõe à literatura estadunidense inaugurada por Mauer e Chesney-Lind (2002) sobre as 

“punições invisíveis” e efeitos colaterais do encarceramento, ressaltando na realidade os efeitos 

positivos e estruturantes do cárcere127. Portanto, se nos Estados Unidos a prisão pode ser vista 

por alguns como um mundo à parte, com regras próprias, nas abordagens do NEV/USP, 

baseadas nos escritos de Cunha (2002), ela é fluida e está intimamente ligada ao seu mundo 

exterior.  

 

Dimensão espacial do encarceramento: prisão e periferias de São Paulo 

 

As periferias são estudadas em sua relação com o encarceramento em algumas das 

pesquisas analisadas estabelecendo-se a dimensão espacial do encarceramento. Teixeira (2015) 

buscou estabelecer uma “cartografia do crime urbano e de sua gestão, tomando como referência 

as noções (revisitadas) de centro e periferia.” (p. 28). Para tanto, utilizou banco de flagrantes 

fornecidos pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo referente ao primeiro trimestre 

de 2009 na cidade de São Paulo (9.907 prisões em flagrante) e elaborou mapas de 

georreferenciamento de acordo com tipos de crimes (roubo, furto e tráfico de drogas) nos 

distritos policias e administrativos da capital.128 

 
127 Conforme ressalva do próprio autor, o termo “positivo” não é empregado como juízo de valor (Godói, 2017). 
128 Reconhecendo a escassez de tais dados nos levantamentos estatísticos sobre criminalidade e encarceramento, 
a autora considerou que a forma como organizou os dados era a “única informação estatística contemporânea 
produzida sobre prisões em flagrante na cidade de São Paulo, segundo, é certo, o tratamento empreendido” e o 
resultado foi a elaboração de quatro mapas com a distribuição espacial de crimes na cidade de São Paulo (2015, 
pp. 34 e 227). 
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A autora demonstra sua preocupação com o tema da concentração espacial do 

encarceramento e, em sua visão, uma maior (e melhor) produção de estatísticas pelas instâncias 

oficiais do Estado permitiria 

estabelecer um retrato do aprisionamento na cidade por tipo de crime e região, 
o que além de revelar o perfil de agentes inicialmente recrutados pelo sistema, 
segundo atividade criminal, possibilitaria inferir também sobre a dinâmica da 
gestão dessas atividades no contexto da cidade. (TEIXEIRA, 2015, p. 187). 

Teixeira (2015) observou, assim, a concentração espacial do encarceramento do 

local da prisão (e não do local de moradia das pessoas presas)129.  

Essa dimensão espacial do encarceramento se observa também em Maria Gorete de 

Jesus (2016). A autora buscou compreender como os relatos policiais são incorporados no 

sistema de justiça criminal nos processos de tráfico de drogas, nos quais, na maioria das vezes, 

só há os policiais como testemunhas e “a verdade policial é uma verdade que vale para o 

direito”, possuindo “uma utilidade necessária para o funcionamento do sistema, para que os 

juízes exerçam seu poder de punir” (p. 239). A bem da verdade, os policiais são “ao mesmo 

tempo, a ponta e o desfecho de todo o processo de incriminação na política de drogas” (2016, 

p. 20), determinando até mesmo quem será enquadrado como usuário ou traficante na medida 

em que narra os fatos.  

Entre outros pontos relevantes, Jesus (2016) identifica como a Lei de Drogas (Lei 

nº. 11.343/2006) teve o efeito de reforçar a seletividade penal já existente ao colocar como 

critério para a definição do crime a condição social do acusado, incluindo o local da prisão. 

Nesse aspecto, a autora se refere à pesquisa de Campos (2015), na qual foram identificados os 

elementos que contribuem para uma pessoa ser enquadrada como usuária ou traficante, em que 

o local da prisão é tido como fator importante nesse processo: as chances de alguém preso em 

Itaquera (bairro periférico paulistano) ser considerado traficante são maiores do que as de 

alguém preso na região central da cidade (bairro de Santa Cecília) e este, por outro lado, tem 

mais chances de ser enquadrado como usuário (Campos, 2015, p. 156). 

A forma de policiamento é, também, expressamente referida pelos autores. Jesus 

(2016) salienta que diferentemente do que acontece com outros crimes, no caso do tráfico o 

“local” em que o crime aconteceu é determinante para o seu enquadramento jurídico, já que o 

 
129 Os mapas georreferenciados elaborados por Teixeira indicam uma prevalência nas prisões em flagrantes dos 
crimes de roubo, seguido pelo furto e, então, tráfico de drogas. Teixeira confirma a dinâmica espacial da 
criminalidade já indicada anteriormente, qual seja, crimes patrimoniais nas áreas centrais da cidade, enquanto 
que o tráfico se concentra nas periferias (2015, p. 231) – ao menos o tráfico efetivamente sujeito aos processos 
de criminalização pela polícia e poder judiciário. Ademais, Teixeira considera que se no INFOPEN consta uma 
maior porcentagem de pessoas presas por tráfico, talvez isso seja reflexo mais do comportamento do poder do 
judiciário do que da atuação policial, numa perspectiva de fluxo do sistema de justiça criminal. 
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artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06 leva em consideração expressamente o território, local em que 

ocorreram os fatos. A autora indaga: 

quem identifica qual o local que é conhecido como ponto de venda de drogas? 
Como essa informação entra no campo jurídico? Justamente através da 
narrativa policial. São os policiais que indicam, na descrição do flagrante, que 
estavam em ‘patrulhamento de rotina’ quando identificaram determinado 
indivíduo em ‘local conhecido como ponto de venda de drogas’ (JESUS, 
2016, p. 97). 

Como a atuação policial não se dá de forma aleatória, mas sobretudo em locais de 

intenso controle e vigilância, em “espaços urbanos socialmente demarcados”, há uma maior 

repressão ao tráfico em certos territórios, enquanto que a escala transnacional ilícita da venda 

de drogas resta intocada, tratando-se de um tráfico “desterritorializado” (Jesus, 2016, p. 98; 

Peralva, 2015). Acrescenta-se que, em nota de rodapé, Jesus (2016) faz a ressalva de que seu 

objetivo não é aprofundar essa temática, porém seria interessante “perceber e analisar como as 

políticas de combate ao tráfico de drogas se concentram em determinadas localidades da cidade, 

onde o Estado se faz presente por policiais, que utilizam a força e o autoritarismo para lidar 

com a população desses territórios” (p. 99). 

Peralva (2015), a seu turno, trata dos processos transnacionais do tráfico de drogas 

e de como o foco no tráfico que se realiza nos bairros periféricos oculta a complexidade de 

processos e dinâmicas maiores, inclusive de âmbito transnacional, que fundamentam a 

comercialização ilícita das drogas. Isso tem como consequência a legitimação da vigilância e 

da repressão à qual estão submetidos os moradores desses locais. O autor considera que quando 

o foco do debate do tráfico de drogas se dá nos bairros populares, oculta-se a “complexidade 

dos processos que estruturam a economia das drogas antes que elas cheguem a essas 

plataformas de distribuição” de forma a justificar, de modo quase incontornável no debate 

público, uma repressão intensa que se opera nesses bairros periféricos (Peralva, 2015, p. 22). 

Ademais, a conclusão de Jesus (2016) é nessa mesma direção. Dialogando com a 

literatura mencionada acima, a autora sustenta haver uma modalidade de tráfico (transnacional) 

que está oculta do campo jurídico.130 

 
130 Jesus escreve que “Ocultada da justiça criminal está a própria dinâmica da economia criminal da droga. Os 
operadores do direito não problematizam o fato de prisões ocorrerem frequentemente em determinadas regiões 
da cidade, com base nos mesmos padrões de abordagem (RAUPP, 2005). Não observam, por exemplo, que as 
prisões efetuadas pelos policiais refletem muito mais um tipo de atuação desses agentes, reflexo de uma 
determinada política de segurança, do que a economia da droga, que segundo descrito pela literatura sobre o 
tema, envolve uma rede que perpassa vários segmentos sociais (PERALVA, 2015; DUARTE et al, 2014; 
RODRIGUES, 2012; REGO-MONTEIRO, 2014; entre outros). O que chega à justiça criminal é aquilo que os 
policiais levaram ao conhecimento da justiça criminal, ou seja, reflete muito mais sua gestão diferenciada dos 
ilegalismos (TEIXEIRA, 2012), e não a economia criminal da droga e suas dimensões enquanto empreendimento 
comercial, transnacional, que ostenta a participação das mais variadas classes sociais, presentes no campo 
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Mobilidade coercitiva e rompimento de laços comunitários 

 

Outro ponto de contato relevante da literatura sociológica nacional com o debate 

estabelecido nos Estados Unidos sobre concentração espacial do encarceramento diz respeito à 

ideia de mobilidade coercitiva e o rompimento dos laços comunitários entre pessoas presas, 

familiares, vizinhos etc. Parte das pesquisas corrobora com essa noção, enquanto que outros 

autores a contestam ou ao menos relativizam. 

Em um dos únicos diálogos explícitos entre referenciais teóricos dos estudos 

brasileiros e estadunidenses, Telles (2009, p. 172) sustenta que o encarceramento em massa é 

uma questão em pauta nos debates atuais, indicando David Garland e Loïc Wacquant como 

referências obrigatórias desse tema. Para a autora, a relação entre prisões e moradores das 

periferias é inevitável para pesquisadores da área: 

Faz parte do diário de campo de qualquer pesquisador que circule pelas 
periferias da cidade a constatação de que é, hoje, quase impossível encontrar 
uma família que não tenha contato e familiaridade, direta ou indireta 
(conhecidos, vizinhos, parentes) com a experiência do encarceramento. Isso 
levanta a pergunta sobre o modo como essa experiência afeta práticas 
cotidianas e os modos de organização da vida familiar (apoios, visitas, 
advogados, busca de recursos e solidariedades etc.) e, junto com isso, a 
ativação de redes sociais que passam, também elas, por essas fronteiras 
porosas do legal-ilegal, lícito-ilícito, para mobilizar recursos, suportes, bens e 
informações de que depende a vida dos parentes aprisionados. (TELLES, 
2009, p. 173). 

O denominado “dispositivo carcerário” é elemento central da paisagem urbana atual 

e das suas fronteiras. Nesse sentido, Telles ainda menciona uma vez mais Cunha (2002), em 

nota de rodapé, para compor as interligações prisão-bairros (2009, p. 172).  

O impacto do encarceramento no cotidiano das famílias é igualmente indicado em 

Teixeira (2015), em sua descrição de que a prisão ganhou a “qualidade de referência urbana” 

(p. 217). Isso porque, além do referido impacto nos “laços de vizinhança” e “sociabilidades dos 

territórios de onde advêm seus destinatários”, o cárcere permanece na vida das pessoas muito 

além do tempo de cumprimento da pena: 

A prisão é referência sobretudo porque tem passado a efetivamente engendrar 
rumos bem definidos às trajetórias de seus destinatários, engajando-os a um 
percurso que se prolonga para além dela própria, o que confere a percepção 
de que não é o “mundo” que nela se vê reproduzido, mas ela que redefinirá o 
“mundo”, a partir desse momento. (TEIXEIRA, 2015, p. 217-218). 

 
empresarial, estatal, político e jurídico (PERALVA, 2015). Há um tipo de “tráfico” de drogas ocultado do campo 
jurídico.” (Jesus, 2016, p. 245). 
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Ou seja, da mesma forma que os estadunidenses Dina Rose e Todd Clear (2007) e 

também os brasileiros Arruda (2015) e Zomighani Jr. (2013), diversos autores da sociologia, ao 

estudar o encarceramento, se deparam com o impacto que a prisão gera nos bairros de onde 

seus moradores são provenientes e vice e versa. Compreende-se, na literatura descrita acima, a 

prisão tendo em vista os vasos comunicantes que a ligam ao mundo externo e aos bairros de 

onde os presos são provenientes, com impactos fluidos e recíprocos entre cárcere e periferias. 

Por outro lado, se a literatura estadunidense aponta para o rompimento de laços 

comunitários e familiares num aspecto de certo modo negativo e desestruturador da prisão, 

parte dos estudos brasileiros, especialmente os influenciados por Cunha (2002), contestam essa 

noção. Isto é, tratam do encarceramento não como experiência que rompe laços familiares, mas 

que os modifica e que os estrutura em torno da prisão.  

É assim que Godói (2017) avalia que o cárcere não apresenta apenas tais efeitos 

negativos, mas “efeitos positivios e estruturantes [...] em círculos familiares e grupos sociais 

vinculados aos presos, no ambiente urbano” (p. 178). Com isso, visava jogar luz ao “papel 

estruturante e fundamental das famílias no próprio funcionamento da prisão” (p. 178), 

preocupando-se com: 

não reduzir ao registro de incompletude e deturpação, uma miríade de arranjos 
familiares e vicinais que cotidianamente se (re)estruturavam em função da 
prisão de uma pessoa e viabilizavam não só complexas estratégias de 
sobrevivência, como também dinâmicas de visitação e suporte – afetivo e 
material – a pessoas presas e livres. (GODOI, 2017, p. 178). 

 

 

3.1.3. Pontos de aproximação e de distanciamento entre estudos brasileiros e 

estadunidenses 

Neste tópico, buscou-se aferir se e como a temática da concentração espacial do 

encarceramento está presente na produção acadêmica paulistana e, consequentemente, 

brasileira. 

A resposta encontrada foi positiva, ao menos no âmbito das ciências sociais e da 

geografia humana. Ou seja, não se trata de uma preocupação específica dos estadunidenses, 

mas de um tema comum a ambos os países – e talvez a todos os outros que vivenciem o 

fenômeno do hiperencarceramento, já que se trata de forma de estruturação de punição que 

atinge certos grupos sociais, em especial os homens, jovens, pobres, negros e pardos, de baixa 

escolaridade e moradores dos bairros periféricos das cidades. Além disso, a noção de que a 

prisão foi normalizada e passou a ser uma experiência comum em determinados bairros está 
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presente tanto nos estudos brasileiros (Telles et al, 2013) quanto nos estadunidenses (a exemplo 

de Bruce Western e Loïc Wacquant). 

Entretanto, observa-se que apesar de tratarem do mesmo tema, os autores brasileiros 

não mobilizam os mesmos conceitos e categorias que os pesquisadores dos Estados Unidos 

referidos no capítulo 02.  

Uma primeira hipótese explicativa dessa divergência diz respeito às diferentes 

tradições teóricas dos campos analisados em cada capítulo da dissertação até esse momento. A 

produção sociológica da Universidade de São Paulo, enfocada neste capítulo, é bastante 

influenciada não só por Foucault, mas pela sociologia francesa como um todo, além da obra de 

Cunha (2002)131. Por outro lado, são poucas as pesquisas que trabalham seguindo a sociologia 

(e a sociologia criminal) estadunidense – na realidade, a sociologia dos EUA chega a ser 

explicitamente contestada em alguns trabalhos, como o de Teixeira (2015) e Godoi (2017), ao 

tratar da prisão como imbricada ao seu mundo exterior, e não como um mundo em si mesmo 

com suas próprias regras descoladas da realidade. É importante notar que essa não é 

necessariamente uma característica intrínseca de toda a sociologia brasileira, mas da sociologia 

da Universidade de São Paulo, especificamente das pesquisas descritas neste capítulo.132  

Assim, enquanto a sociologia criminal e criminologia estadunidenses analisadas no 

capítulo 02 pautam essa discussão com base principalmente na teoria da desorganização social 

da Escola de Chicago e na perspectiva do controle social, as pesquisas brasileiras o fazem a 

partir de outros referenciais. Isso é feito pela sociologia violência e etnografias prisionais 

marcadas pela influência de Foucault sobre a função desempenhada pela prisão na atualidade, 

ao que se soma o livro de Cunha (2002), mormente na temática da concentração espacial do 

encarceramento; trata-se de analisar a prisão em sua capilaridade, em seus “vasos 

comunicantes”.133 

 
131 Cunha (2002), por sua vez, explicita em nota de rodapé que não inclui a obra de Foucault (Vigiar e Punir) em 
suas análises. Para a autora, inclui-la na “rubrica de ‘estudos prisionais’” significaria escamotear seu escopo, 
porquanto “na verdade, ela concerne menos à prisão do que às tecnologias de poder e dominação que definiriam 
uma ‘sociedade disciplinar’.” (Cunha, 2002, p. 247 ebook). 
132 Em outros termos, podem haver – e efetivamente há – departamentos de sociologia de outras universidades 
brasileiras que trabalham, sim, com a sociologia estadunidense. É o caso do Departamento de Sociologia da 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em seu Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança 
Pública (CRISP), do qual destacam-se os artigos de Silva (2014), Silva e Beato Filho (2013) e Oliveira (2012) 
desenvolvendo hipóteses da perspectiva da “desigualidade urbana” (Simes, 2016). Além disso, há autores como 
Alba Zaluar que, por outro lado, contestavam essas noções dos novos estudos da Escola de Chicago (Zaluar, 
2009 e 2012). 
133 Contudo, não deixa de ser curioso o fato de que Cunha (2002) trabalha com pesquisas da sociologia criminal 
dos Estados unidos, chegando a mencionar autores que denomina de “neo chicagoanos” (assim como Bottoms, 
2012), entre eles Robert Sampson, e outros autores como Loic Wacquant quando trata das diferenças entre guetos 
e bairros portugueses e das imbricações entre a prisão e o bairro. Ou seja, ao citar e se basear em Cunha, 
indiretamente as pesquisas da sociologia brasileira referidas anteriormente estão recebendo influências das 
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Acrescenta-se a barreira linguística desses campos, uma vez que grande parte da 

produção acadêmica da sociologia e criminologia estadunidense sobre a concentração espacial 

do encarceramento não está traduzida para o português, mas apenas em inglês. Em especial os 

textos da perspectiva da “desigualdade urbana”, como os de Sampson, Clear, Western e outros, 

são todos de língua inglesa e não foram traduzidos, ao menos até esse momento. 

Por outro lado, um potencial ponto de contato dos referenciais teóricos poderia ser 

constatado nas produções acadêmicas de David Garland e Loïc Wacquant, conforme apontado 

por Telles (2013). A geografia humana, inclusive, se refere a Wacquant para fundamentar 

algumas das suas hipóteses, mas sem que isso seja feito de forma sistemática e consistente, 

sendo que esses autores não estão em posição de destaque nas pesquisas da sociologia 

analisadas, especialmente quando se referem à dimensão espacial do encarceramento. Outro 

ponto de contato é em relação à temática mais ampla dos “efeitos colaterais do 

encarceramento”, que gera as já mencionadas discordâncias em parte das pesquisas brasileiras 

como de Godói (2017) e Teixeira (2015). 

De todo modo, para tratar da concentração espacial do encarceramento em 

determinados bairros, de forma geral, não há um diálogo claro entre a produção estadunidense 

e brasileira ora analisada. Ambas partem de quadros teóricos distintos para analisar fenômenos 

semelhantes e acabam chegando a conclusões que apresentam, como visto, alguns pontos de 

intersecção: bairros com concentração de desvantagens socioeconômicas, mobilidade 

coercitiva e alteração dos laços comunitários, formas de policiamento incidentes sobre as 

periferias e a forma como a prisão afeta os bairros atingidos pelo sistema penal. 

Essas considerações não são necessariamente negativas, mas sugerem outras 

perguntas. Nos Estados Unidos, a criminologia e a sociologia criminal dialogam entre si e 

compartilham conhecimentos, como visto no capítulo 02. Mas e no Brasil, essa relação também 

acontece? 

Para os fins dessa dissertação, será interessante observar se a criminologia crítica 

brasileira, em suas pesquisas e diagnósticos do funcionamento do sistema de justiça criminal e 

particularmente do encarceramento, dialoga com os conhecimentos produzidos pela sociologia 

da violência, seja com as pesquisas trabalhadas ao longo deste capítulo ou com outras pesquisas 

da sociologia brasileira que se debrucem sobre a questão prisional do país. Isso será discutido 

mais adiante, nos capítulos 03 e 04.  

 
discussões estadunidenses sobre concentração espacial do encarceramento expostas no capítulo 02 dessa 
dissertação. 
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Porém, antes de entrar propriamente no campo da criminologia crítica brasileira, 

cabe mencionar que recentemente foram produzidos levantamentos estatísticos no Brasil 

especificamente sobre a concentração espacial do encarceramento (FGV DAPP, 2015; Instituto 

Sou da Paz, 2019). São pesquisas que incluem dados sobre o local de residência de pessoas 

presas, com georreferenciamento das regiões das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo em 

que há a concentração espacial do encarceramento, e ademais dialogam diretamente com a 

literatura estadunidense já exposta no tópico anterior.  

 
 
3.2. LEVANTAMENTOS ESTATÍSTICOS BRASILEIROS SOBRE CONCENTRAÇÃO ESPACIAL DO 

ENCARCERAMENTO  
 

No Brasil, recentemente foram publicadas duas pesquisas que tratam diretamente 

da concentração do encarceramento. A primeira foi lançada ao final do ano de 2015, pelo 

Departamento de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV DAPP), em 

relação à cidade do Rio de Janeiro. Nela o tema é referido como a “geografia do 

encarceramento”. A segunda foi realizada pelo Instituto Sou da Paz em parceria com a 

Defensoria Pública de São Paulo, no ano de 2019, focada nos custos do encarceramento 

provisório na cidade de São Paulo.  

Como será visto, ambas estabelecem pontos de diálogo com a literatura 

estadunidense exposta no capítulo 02, inserindo-se na perspectiva da “desigualdade urbana” 

(Simes, 2016) quando abordam a concentração espacial do encarceramento. 

 

3.2.1. A “Geografia do encarceramento” no Rio de Janeiro 
 

No ano de 2015, foi lançada a pesquisa pioneira da Diretoria de Análise de Políticas 

Públicas da Fundação Getulio Vargas (FGV DAPP), sob a coordenação de seu Diretor, Marco 

Aurélio Ruediger, intitulada “Geografia do Encarceramento: estudo sobre a oridem dos 

apenados e crimes no Rio de Janeiro” (FGV DAPP, 2015, p. 1)134. Ela anuncia ter identificado 

a “geografia do encarceramento”, isto é, “a concentração geográfica de (1) origem de apenados 

e de (2) ocorrência de crimes que levaram à detenção na cidade do Rio de Janeiro” (FGV DAPP, 

2015, p. 1).  

 
134 Disponível em: <http://dapp.fgv.br/geografia-do-encarceramento/>. Acesso em 15 set. 2019. 
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A pesquisa contou com dados da Secretaria de Estado de Administração 

Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP), que registrou 18.438 pessoas presas no Rio de Janeiro 

entre os meses de janeiro e julho de 2015 – correspondente a 38% dos presos do RJ naquele 

período (FGV DAAP, 2015, p. 1)135 – e foi orientada por três perguntas: 

Quando há uma concentração espacial nítida, surge a pergunta: O que 
aconteceria se fossem aplicadas políticas sociais nestas mesmas regiões? E se 
fosse utilizado o valor relativo ao número de apenados daquela região em 
escolas e na criação de primeiros empregos? Quais são os determinantes para 
esta concentração regional de apenados? (FGV DAPP, 2015, p. 2). 

Trata-se da primeira pesquisa brasileira que aborda diretamente o tema da 

concentração espacial do encarceramento em uma cidade do país. Ela destaca algo fundamental 

nos estudos sobre essa temática, que é a correlação entre concentração espacial do 

encarceramento e vulnerabilidade social, tendo em vista que os presos são provenientes, em sua 

maioria, de bairros onde se concentram desvantagens sociais. Foram indicados os cinco 

principais crimes pelos quais as pessoas estavam presas136 e, a partir de georreferenciamento, 

foram elaborados mapas que “sugerem uma convergência entre fatores socioeconômicos e 

entradas no sistema penitenciário” (FGV DAPP, 2015, p. 3). 

A pesquisa identificou, portanto, os bairros de origem dos presos do Rio de Janeiro 

e quais crimes teriam levado essas pessoas à prisão, focando principalmente na forma como o 

governo utiliza recursos públicos para o encarceramento em detrimento de outras políticas de 

cunho não penal (sociais, educacionais, de saúde pública etc.). 

O argumento principal é que deveria haver um redirecionamento nos gastos 

públicos, com foco não no encarceramento – e nem mesmo na “punição e reabilitação de 

indivíduos” (FGV DAPP, 2015, p. 2) –, mas na melhoria das condições socioeconômicas dos 

bairros nos quais residiam as pessoas presas no Rio de Janeiro. Afinal, “a pesquisa identifica 

 
135 Além disso, o estudo contou com dados também do IBGE (Censo 2010) e do Instituto Pereira Passos (IPP). 
Consta, ainda, a explicação metodológica sobre os dados obtidos: “A base de dados foi organizada de forma a 
constar um padrão nos nomes dos bairros e dos logradouros apresentados. Foi criado um algoritmo para 
automatizar a limpeza dos bancos de dados com o objetivo de corrigir endereços iguais com formas diferentes 
de escrita. Após a ‘higienização’ automática, foi realizada uma leitura de correção por seis pesquisadores. É 
importante ressaltar que os dados são autodeclarados, e nem todos certificados. A qualidade dos dados vindo das 
delegacias e da guia de Recolhimento dos Presos deve evoluir no que tange à padronização. O preenchimento da 
Guia de Recolhimento de Presos (GRP) é de extrema importância para a obtenção de estatísticas precisas sobre 
presos e o sistema penitenciário para que seja possível fazer políticas baseada em dados confiáveis. A melhoria 
do cenário de segurança pública passa por melhor coordenação e integração de prevenção e repressão” (FGV 
DAPP, 2015, p. 8). 
136 São os crimes de “roubo simples”, “tráfico de entorpecentes “, “roubo qualificado”, “posse ou porte ilegal de 
arma de fogo de uso restrito” e “homicídio simples” (FGV DAAP, 2015, p. 6). 
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locais específicos e estratégias emergentes para investir recursos públicos, a fim de abordar as 

condições urbanas nas quais os prisioneiros têm origem” (FGV DAPP, 2015, p. 2)137. 

Para a FGV DAPP (2015), os recursos utilizados para manter a população carcerária 

de uma região permitiriam o “investimento nas áreas vulneráveis de forma a tornar o gasto por 

apenado em investimento em políticas públicas e melhoria da qualidade de vida” (FGV DAPP, 

2015, p. 8). Isto é, haveria um redirecionamento dos gastos com encarceramento em políticas 

sociais, de modo que os governos poderiam “concentrar a atenção sobre as condições e 

necessidades dos espaços urbanos que apresentam altos índices de encarceramento” (FGV 

DAPP, 2015, p. 2). Isso levaria, de acordo com a FGV DAPP (2015), a novas oportunidades de 

investimentos direcionados ao “combate à cooptação de jovens para o crime, com o efeito 

também de uma futura redução da população carcerária”  (FGV DAPP, 2015, p. 1).  

Assim como na literatura estadunidense, na pesquisa da FGV DAPP (2015) é dada 

ênfase aos bairros com concentração de desvantagens. Afirma-se que “um bairro ou uma região 

de um bairro tendem a continuar produzindo desvantagem, crimes e prisões de maneira 

concentrada” (FGV DAAP, 2015, p. 3), razão pela qual se observa um padrão nos sete meses 

analisados (janeiro a julho de 2015), com os mesmos bairros sendo os “concentradores de 

origem dos apenados” (p. 8).  

É de se notar que a pesquisa foi desenvolvida na área de políticas públicas, e não 

da criminologia ou sociologia, e disso evidentemente decorrem algumas consequências. Por 

exemplo, o foco principal da pesquisa é a forma como o Estado, em suas políticas públicas, 

direciona seus gastos e como isso pode ser feito de maneira mais “eficiente” (com redução de 

gastos públicos), priorizando-se verbas em melhorias socioeconômicas para certos bairros e 

jovens, em vez de apostar no encarceramento. 

A este respeito, a pesquisa deixa claro que se insere numa “tendência internacional 

de iniciativas de reinvestimento de justiça que propõe uma abordagem orientada por dados” e 

que seu objetivo, após identificar “as regiões de maior vulnerabilidade e maior propensão de 

exposição à criminalidade da população de determinada região”, é pensar e efetuar 

 
137 É repetido, ainda, na conclusão, quando a pesquisa destaca a necessidade de uma “política integrada” na 
segurança pública com uma “melhor coordenação e integração de prevenção e repressão” em que “a combinação 
de ações preventivas com a recuperação de territórios com baixa coesão social marcados por alta incidência 
criminal é essencial para a mudança da situação atual” (p. 7). Além disso, é recomendado “que haja uma 
padronização e campos obrigatórios nas guias de recolhimento dos presos e fichas criminais” (FGV DAPP, 2015, 
p. 7), bem como maior diálogo entre as secretarias de governo, planos federais de segurança pública e 
encarceramento como “última linha de ação da justiça criminal” (FGV DAPP, 2015, p. 7). Indica, ainda, 
próximos estudos de nível estadual para o RJ. 
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“intervenções com políticas públicas desenhadas para o contexto de cada região de forma a 

diminuir a propensão à criminalidade e a oferecer oportunidades à população”. 

No entanto, em razão da ausência de qualquer indicação bibliográfica, fica 

prejudicada a análise mais detida sobre os seus pressupostos teóricos – o que não impede de 

avaliar que a pesquisa se insere na área das políticas públicas e tem um viés de redução de 

gastos públicos, afinal, foi pensada pelo Departamento de Análise de Políticas Públicas da 

FGV-RJ.  

 

 

3.2.2. Concentração do encarceramento provisório na cidade de São Paulo  

 

Se a pesquisa da FGV DAPP (2015) representou um início das pesquisas empíricas 

sobre concentração espacial do encarceramento no Brasil, o relatório elaborado pelo Instituto 

Sou da Paz (2019) em parceria com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPE-SP) 

ampliou e aprofundou esse campo. A pesquisa “Vale a Pena? Custos e Alternativas ao uso da 

prisão provisória na Cidade de São Paulo” (Instituto Sou da Paz, 2019) identificou a 

concentração espacial do encarceramento provisório em São Paulo/SP a partir de dados 

fornecidos pela DPE-SP sobre presos cautelares na cidade, mapeando os distritos de residência 

dos quais eles eram provenientes e indicando os seus custos econômicos e sociais. 

Observa-se, nesse relatório, a influência clara das pesquisas mencionadas 

anteriormente. Em nota metodológica o Instituto Sou da Paz (2019) aponta como duas 

principais inspirações (p. 52): o “Million Dollar Blocks: Justice and the City” (SIDL, 2006) e 

a “Geografia do Encarceramento” (FGV DAPP, 2015). Inclusive, tal como na pesquisa da FGV 

DAPP (2015), o levantamento do Instituto do Sou da Paz (2019) expressou preocupação com a 

utilização de verbas públicas, propondo-se a: 

avaliar o empenho de recursos públicos em prisões provisórias de moradores 
da cidade de São Paulo e compará-lo a investimentos em programas 
específicos com potencial para atenuar o ciclo de prisão e desvantagem 
observado em determinadas regiões da cidade. (INSTITUTO SOU DA PAZ, 
2019, p. 53). 

O diagnóstico do Instituto Sou da Paz (2019) foi que o governo de São Paulo gasta 

mais com encarceramento provisório do que com investimentos sociais, apesar de estes terem 

o potencial de “reduzir a vulnerabilidade social em territórios particularmente afetados pelo 

encarceramento” (p. 49). 
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Assim, para além dos custos do encarceramento, o Instituto Sou da Paz (2019) 

também avaliou a concentração do encarceramento provisório nos distritos de São Paulo/SP, o 

tempo médio das prisões provisórias e a relação entre “encarceramento e vulnerabilidade 

social”. Baseou-se em “estudos internacionais” que teriam constatado que o encarceramento 

“produz impactos negativos sobre as comunidades afetadas e que penas restritivas de direitos 

são mais eficazes para evitar a reincidência que penas privativas de liberdade”. 

O relatório expressa, portanto, uma “incômoda realidade”, de que as taxas de 

encarceramento provisório e “vulnerabilidade social” são diretamente proporcionais e, neste 

panorama, “uma parcela expressiva dos presos da capital reside em distritos com indicadores 

socioeconômicos precários” (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 49) – sugerindo, assim, alterações 

na política criminal levada a cabo pelo governo estadual de São Paulo. 

Nesse contexto, o Estado estaria fazendo uma “aposta duvidosa” por dois motivos: 

ao focar no encarceramento e gastos em prisões, em vez de investimentos em “políticas públicas 

com comprovado potencial para a prevenção da violência e, consequentemente, do 

encarceramento” (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 49)138; e porque o encarceramento exige altos 

custos financeiros, que se tornam também custos “incalculáveis do ponto de vista social” 

(Instituto Sou da Paz, 2019, p. 49), mormente em relação aos “efeitos criminogênicos da prisão” 

e à superlotação prisional paulista (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 49).  

Três perguntas direcionaram a pesquisa (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 5): (i) diante 

da “vulnerabilidade social dos territórios de onde vêm uma parcela expressiva dos presos 

provisórios, os gastos decorrentes de suas prisões representam a forma mais eficiente de alocar 

recursos públicos escassos?”; (ii) os investimentos sociais “poderiam reduzir a vulnerabilidade 

de jovens e grupos em situação de risco (como pessoas em situação de rua) e contribuir à 

prevenção da violência?” e, por fim, (iii) “qual seria o impacto social e financeiro de 

redirecionar esforços e recursos das prisões cautelares – muitas vezes injustas e desnecessárias 

– para programas de transferência de renda, qualificação e inserção profissional, inclusive de 

egressos do sistema prisional?”139. 

Como propostas de intervenção política, foram sugeridas a manutenção e 

fortalecimento das audiências de custódia, a priorização da liberdade provisória e atendimento 

 
138 O relatório associa encarceramento e violência, o que nem sempre é verdadeiro. 
139 De acordo com a pesquisa, é recomendada “uma abordagem multifatorial com foco em intervenções sociais 
nos bairros que apresentam altos índices de encarceramento e a efetivação de medidas já previstas em lei voltadas 
à garantia dos direitos fundamentais de presos provisórios em São Paulo. Além de investimentos em educação, 
o estado deve prover mais recursos para a Secretaria do Esporte, Lazer e Juventude, Secretaria do 
Desenvolvimento e Secretaria do Emprego e Relações de Trabalho, a fim de fomentar programas que tenham 
como objetivo amparar jovens em situação de vulnerabilidade.” (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 5). 
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assistencial aos presos, o fortalecimento da DPE-SP e o aumento nos “investimentos em 

políticas voltadas à juventude e à redução da vulnerabilidade social” – uma vez que “as prisões 

provisórias de menos de 700 pessoas de dois distritos da cidade custaram o mesmo que uma 

ação de inserção no mercado de trabalho para jovens de todo o estado” (Instituto Sou da Paz, 

2019, p. 49). Por fim, propõe a produção e divulgação de “dados regionalizados sobre o 

orçamento e os gastos públicos em nível de município e distrito administrativo”  (Instituto Sou 

da Paz, 2019, p. 50). 

Assim, percebe-se que essa pesquisa trata diretamente da concentração espacial do 

encarceramento, havendo duas questões centrais nesse ponto.  Primeiro, o fato de haver um 

tópico específico sobre “concentração espacial do encarceramento na cidade de São Paulo”140. 

Segundo, e não coincidentemente porque decorrência do primeiro, a bibliografia dessa pesquisa 

inclui os autores estadunidenses com os quais essa dissertação dialoga, a exemplo de Todd 

Clear, Dina Rose e Robert Sampson.  O estudo revela, deste modo, um campo que agora passa 

a ser explorado em São Paulo (diversamente dos Estados Unidos, onde há pesquisas deste tipo 

desde o início dos anos 2000). 

Essa literatura é mobilizada para tratar das correlações entre encarceramento e 

vulnerabilidade social, constatando-se a “concentração de desvantagens” apontada nos estudos 

da nova Escola de Chicago, havendo uma: 

convergência entre os distritos de origem dos presos provisórios e as regiões 
da cidade com indicadores socioeconômicos piores; ou seja, há regiões da 
cidade que tendem a concentrar tanto desvantagens sociais quanto prisões 
provisórias. (INSTITUTO SOU DA PAZ, 2019, p. 4). 

O estudo de caso nos distritos de Brasilândia e Jardim Ângela confirmou essa 

tendência: ambos apresentaram alta concentração do encarceramento provisório de seus 

moradores e baixos indicadores socioeconômicos em comparação ao resto da cidade (Instituto 

Sou da Paz, 2019, p. 30)141. As taxa de encarceramento provisório foram de, respectivamente, 

90 e 67 presos provisórios para cada 100 mil habitantes, muito superior à média municipal de 

42 presos provisórios para cada 100 mil habitantes142. Esses distritos foram comparados, então, 

 
140 Os dados residenciais dos presos provisórios da cidade informados pela Defensoria Pública de SP (Instituto 
Sou da Paz, 2019, p. 7). 
141 Segundo o Mapa da Desigualdade 2017 a “Brasilândia figurou entre os 30 distritos com piores resultados em 
19 dos 38 indicadores avaliados, e o Jardim Ângela, em 15” (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 30). Além disso, “um 
a cada quatro domicílios da Brasilândia em 2016 estavam localizados em favelas e um a cada cinco no Jardim 
Ângela” e “a idade média ao morrer no Jardim Ângela era de 55,7 anos, a mais baixa da cidade – na Brasilândia, 
a idade média ao morrer também era bastante baixa, 60,7 anos” (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 30). Ademais, a 
“remuneração média era de R$ 1.680,36 na Brasilândia (6ª pior) e R$ 1.889,36 no Jardim Ângela (18ª pior)” 
(Instituto Sou da Paz, 2019, p. 30). 
142 É necessário observar que se trata da taxa de encarceramento provisório apenas – e que no Estado de SP, 
presos provisórios representam 32% do total da população encarcerada.  Além disso, a pesquisa informa que 
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pela relação entre taxa de encarceramento provisório e “indicadores de vulnerabilidade social”, 

ao que se acrescenta a “breve revisão da literatura especializada acerca da relação entre a 

vulnerabilidade socioeconômica e o encarceramento” (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 53). 

Essa revisão da literatura mencionada é onde se estabelece o contato mais direto 

com o que foi discutido no Capítulo 02 da dissertação, sobretudo ao tratar de “encarceramento 

e vulnerabilidade social”. De início, consta do relatório que “estudos internacionais sobre o 

encarceramento e sua concentração geográfica indicam que eles produzem diversos impactos 

negativos sobre as comunidades afetadas” (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 26). Estes estudos 

seriam, conforme indicado na nota de rodapé 24, os de Clear (2008), Sampson e Loeffler (2010) 

e Clear, Rose, Waring e Scully (2003), tratando especificamente da concentração espacial do 

encarceramento, incluindo reflexões sobre como isso afeta as comunidades e suas relações com 

a desorganização social. 

No mais, trabalham com hipóteses já mencionadas no primeiro capítulo da 

dissertação, a exemplo da “mobilidade coercitiva”, e são pontuados cinco aspectos principais 

desse processo: (i) “Laços comunitários e o controle social informal”, (ii) “Impactos financeiros 

e sociais sobre as famílias dos presos”,  (iii) “Estigmatização e acesso ao mercado de trabalho”, 

(iv) “Reincidência criminal” e (v) “Aprofundamento da vulnerabilidade social” (Instituto Sou 

da Paz, 2019, p. 26). 

O conceito de mobilidade coercitiva é mencionado no primeiro deles, como “um 

dos principais mecanismos pelos quais a concentração geográfica do encarceramento é 

prejudicial” (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 26), na medida em que “um fluxo intenso bairro-

prisão-bairro desestabiliza as comunidades ao fragilizar laços familiares e sociais e a redes de 

controle social informal” (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 26). Isso é feito com base no texto de 

Clear et al (2008) – o mesmo trabalhado no capítulo 02, quando foi explicado esse conceito.  

O levantamento prossegue descrevendo consequências sociais do encarceramento: 

as famílias dos presos perdem uma fonte de renda e necessitam fornecer apoio à pessoa 

 
“[a]lguns distritos, apesar de apresentarem as maiores taxas de encarceramento, não foram estudados em 
profundidade devido às suas peculiaridades. [...] Ainda que os distritos do centro tenham apresentado as maiores 
taxas, optou-se por não os estudar em profundidade devido às suas particularidades. Trata-se de distritos cujas 
populações residentes são relativamente pequenas – a Sé, por exemplo, contava com menos de 26 mil habitantes 
em 2017 -, o que distorce as taxas por 100 mil habitantes. Da mesma forma, o Pari foi um dos distritos com taxas 
mais elevadas em ambos os anos, mas somente 13 dos mais de nove mil presos de 2017 reportaram endereços 
de residência nesse distrito. A República e o Bom Retiro coincidem com a Cracolândia, região da cidade que é 
cena de uso público de crack e outras drogas e onde se reúnem usuários em situação de extrema vulnerabilidade 
social. Embora parte dos presos tenham reportado endereços de moradia nessas áreas, a equipe de pesquisa 
constatou diversos endereços referentes a albergues ou outros equipamentos públicos – como a tenda do extinto 
programa ‘De Braços Abertos" (2013 – 2016). Não é possível precisar quantos dos presos que informaram 
endereços na região de fato vivam ali ou se encontravam em situação de rua” (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 56). 
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encarcerada (tanto durante quanto após sua saída), sendo particularmente prejudicadas as 

mulheres “chefes de família” que precisarão arcar com o sustento dos filhos e manutenção dos 

laços familiares; as famílias e os bairros ficam estigmatizados; e esses processos levam a uma 

maior “desorganização social” dos bairros, já que quando uma “parcela expressiva da 

população residente de um bairro” é encarcerada, os demais jovens que estão em liberdade têm 

“suas potenciais conexões com o mundo do trabalho são reduzidas” (Instituto Sou da Paz, 2019, 

p. 26)143. 

Além disso, a reincidência criminal é tida como outro problema intensificado pelo 

encarceramento por seu “efeito de rotulação” (p. 27), podendo ser substituído de forma mais 

eficaz, de acordo com a pesquisa, por penas restritivas de direitos. Além disso, há o “círculo 

vicioso” entre “vulnerabilidade social, baixos indicadores socioeconômicos e taxas de 

encarceramento” (p. 27), com “regiões em que o crime e uma série de ‘desvantagens sociais’ 

se combinam e elevam a taxa de encarceramento, o que por sua vez leva ao agravamento dessas 

desvantagens” (p. 27). A pesquisa cita Sampson e Loeffler (2010) e indica que indivíduos 

residentes em locais com taxas criminais similares têm chances diferentes de serem 

encarcerados devido aos bairros com a concentração de desvantagens e porque “carregam o 

estigma a eles associado” (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 27). É, portanto, um “efeito 

criminogênico do encarceramento”, agravado, em locais como São Paulo, pela presença de 

facções criminosas exercendo poder nos presídios (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 27).  

Por fim, o Instituto Sou da Paz (2019) elenca ações prazo para o sistema de justiça 

criminal. A curto prazo, defende a manutenção das audiências de custódia; a utilização de 

medidas cautelares alternativas à prisão e programas assistenciais dessas pessoas; e o 

fortalecimento da DPE-SP na área criminal (p. 32). A médio e longo prazo, defende a “revisão 

da execução orçamentária para fortalecimento de políticas voltadas à juventude e à redução da 

vulnerabilidade social” (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 32) e menciona que poderia haver 

mudanças nos gastos públicos, já que que em um ano o programa “Sistema Público de Emprego 

e Renda” recebeu do estado menos do que o custo de manutenção de presos provisórios por um 

mês (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 45). 

 

 

 
143 A isso ainda se soma, como aspecto negativo, de acordo com a pesquisa o “encarceramento de homens jovens, 
que exercem um importante papel ‘empreendedor’ em suas redes e contribuem para o aumento da capacidade 
produtiva das suas comunidades” (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 26). 
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3.2.3. Semelhanças e divergências entre as pesquisas empíricas 
 

Das duas pesquisas expostas acima, nota-se uma afinidade muito clara com os 

estudos estadunidenses teóricos e empíricos analisados no capítulo 02 da dissertação. Trata-se 

do mesmo fenômeno – a concentração espacial do encarceramento – sendo que as duas 

pesquisas (FGV DAPP, 2015; Instituto Sou da Paz, 2019) enfatizam aspectos bastante 

semelhantes (foco na modificação do direcionamento dos gastos públicos) e apresentam 

propostas de política criminal reformistas que buscam uma menor utilização do 

encarceramento. Ou seja, se na parte da produção acadêmica os resultados brasileiros e 

estadunidenses foram discrepantes, na parte de pesquisa empírica foram similares. 

No entanto, cabe o registro de que em relação à pesquisa da FGV DAPP (2015) não 

foi possível ter acesso a informações sobre o contexto em que ela foi produzida. Isto é, se foi 

encomendada por algum órgão/empresa/instituição, tampouco se houve financiamento interno 

da Fundação Getulio Vargas ou externo de pessoas físicas ou jurídicas. Há apenas a informação 

de que ela foi conduzida pelo Diretor do DAPP, Marco Aurélio Ruediger, e realizada por 12 

pesquisadores. No site do DAPP também não constam maiores informações sobre 

financiamento, mas apenas a indicação dos seus 10 “parceiros”144. 

Diferentemente, no relatório do Instituto Sou da Paz (2019), consta ao final que foi 

elaborado pelo “Instituto Sou da Paz” e “Nossas Cidades”, com apoio – e financiamento – da 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo, do “Fundo Brasil de Direitos Humanos” e da “OAK 

Foundation”. Vale notar que o “Fundo Brasil de Direitos Humanos” renovou a sua parceria já 

existente com a “OAK Foundation”, especialmente em projetos na área de justiça criminal145 e 

que o valor não foi informado, mas a “OAK Foundation” dispõe de vultosas verbas e doa 

recursos para aproximadamente 40 países em questões de interesse social, ambiental e global. 

A pauta carcerária brasileira foi reconhecida como uma questão merecedora de doação para 

possibilitar a elaboração do relatório.146 

 
144 Os “parceiros” indicados são: Valor Econômico, Ministério do Trabalho e Emprego, Senado Federal, Disque 
Denúncia, Agência Lupa, Instituto de Tecnologia Aeronáutica Remotamente Controlada, Instituto de Segurança 
Pública do RJ, Open Knowledge Brasil e Comunitas. Disponível em: < http://dapp.fgv.br/>. Acesso em 15 dez. 
2019. 
145 Disponível em <https://www.fundobrasil.org.br/fundo-brasil-renova-parceria-com-a-oak-foundation-para-
apoio-a-projetos-ligados-a-justica-criminal/?_ga=2.244315589.111411027.1579382267-
499468764.1579382267>. Acesso em 18 dez. 2019.  
146 O Instituto Sou da Paz ainda conta com uma sessão de transparência em seu site oficial, disponibilizando ao 
público o relatório anual do instituto, que inclui uma sessão indicando os “financiadores e parceiros”, como 
também demonstrações financeiras até o ano de 2017 – não alcançando, portanto, o ano de lançamento do 
relatório analisado neste capítulo (2019). 
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Além disso, não há como se desprezar o fato de a pesquisa ter sido feita com apoio 

da Defensoria Pública de SP, ator político importante do sistema de justiça criminal e que, como 

tal, naturalmente tem interesse na elaboração de um relatório como o do Instituto Sou da Paz 

(2019). Afinal, mais do que indicar em números os altos custos do encarceramento em São 

Paulo e abordar a questão a partir de um viés que prioriza políticas públicas não punitivas, 

focadas em alternativas à prisão, o relatório sugere de maneira explícita o fortalecimento da 

própria Defensoria Pública, propondo o aumento do número de funcionários justamente na área 

criminal. 

Ao pontuar essas questões, o que se pretende é destacar em que contexto, a partir 

de quais atores, com qual perspectiva e dispondo de que fontes de financiamento as pesquisas 

brasileiras sobre concentração espacial do encarceramento foram produzidas. Se é verdade que 

não há “neutralidade científica” em pesquisas teóricas, o mesmo pode se dizer em relação aos 

levantamentos empíricos, a exemplo de elaboração de mapas, georreferenciamento etc.  

Nota-se, deste modo, que as pesquisas da FGV DAPP (2016) e do Instituto Sou da 

Paz (2019), apesar de apresentarem algumas semelhanças em seus diagnósticos da “geografia 

do encarceramento” e dos seus custos – considerados em ambas como altos e de certa forma 

inefecientes –, diferem quanto às condições em que foram produzidos. 

Isso ajuda a compreender o motivo de o relatório do Instituto Sou da Paz ser mais 

enfático quanto às propostas de política criminal, com ênfase em alternativas penais e 

fortalecimento da Defensoria Pública. Igualmente, são diferenças que também podem ser 

observadas em relação àquelas pesquisas conduzidas por universidades americanas e institutos 

que dispõe de vultosas verbas de financiamento, descritas no capítulo 02. No mais, observa-se 

que Tanto a FGV DAPP (2015) quanto o Instituto Sou da Paz (2019) utilizam a noção de 

“vulnerabilidade” para traçar correlações com o encarceramento. A ideia é que os bairros de 

origem dos presos são locais em que há vulnerabilidade social e que essa vulnerabilidade 

poderia ser reduzida a partir de investimentos públicos na área social. No entanto, é cediço que 

a ideia de vulnerabilidade não é neutra, mas construída por indicadores sociais e, por vezes, 

pode ser associada à noção de risco que o grupo vulnerável apresentaria, numa espécie de 

“periculosidade”. 

Nesse sentido, tem-se que a FGV DAPP (2015) não explicita o que considera 

quando utiliza esse termo, enquanto o Instituto Sou da Paz (2019) afirma que para avaliar 

correlações entre encarceramento e vulnerabilidade social em São Paulo, “foi utilizado o Índice 

de Exclusão/Inclusão Social (IEX 2010) que agrega o papel dos serviços públicos por meio de 

taxas de atendimento e da presença de serviços essenciais no âmbito coletivo” (p. 29), tendo 
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sido possível constatar “uma correlação negativa entre a taxa de encarceramento e o Índice de 

Exclusão Social nos dois anos analisados”, com “uma tendência de queda da taxa de 

aprisionamento provisório na medida em que melhora o IEX” (Instituto Sou da Paz, 2019, p. 

29). 

Por fim, evidencia-se uma maior preocupação teórica no levantamento do Instituto 

Sou da Paz (2019), havendo, como já visto, referências ao que o instituto considera a “literatura 

especializada acerca da relação entre a vulnerabilidade socioeconômica e o encarceramento” 

(Instituto Sou da Paz, 2019, p. 53). É nesse ponto que o relatório dialoga – e muito – com a 

literatura dos Estados Unidos referida no capítulo 02, particularmente a perspectiva que Simes 

(2016) se refere como “desigualdade urbana, porém não são citados os estudos brasileiros que 

relacionam encarceramento e periferias. Deste modo, o relatório acaba analisando o fenômeno 

da concentração espacial de presos provisórios em São Paulo/SP apenas pelas lentes teóricas 

da produção acadêmica estadunidense. 

 

 

3.3. BALANÇO DAS PESQUISAS TEÓRICAS E EMPÍRICAS E A IMPORTÂNCIA PARA O CAMPO 

CRIMINOLÓGICO CRÍTICO NO BRASIL  
 

Das pesquisas teóricas e empíricas brasileiras tratadas neste capítulo, observa-se 

que apesar de tratarem de fenômeno similar – como o encarceramento é espacialmente 

concentrado em determinados locais das cidades – os referenciais teóricos, aspectos 

enfatizados, bibliografia utilizada e contextos em que foram produzidas são substancialmente 

diferentes. 

As produções teóricas do tópico 3.1. são majoritariamente pesquisas desenvolvidas 

em programas de pós graduação de ciências humanas da Universidade de São Paulo, feitas por 

pesquisadores individuais e com auxílio de bolsas governamentais. Essas condições são 

incomparáveis com aquelas nas quais foram produzidos os levantamentos estatísticos objeto do 

tópico 3.2., elaborados entre várias instituições e com financiamento de fundações 

internacionais e instituições como a Defensoria Pública de SP. 

Nesse sentido, Loader e Sparks (2012) apontam que a produção de conhecimento 

sobre crime e justiça é estruturada em contextos institucionais: 

[...] a produção de conhecimento sobre crime e justiça é estruturada por 
contextos institucionais, não apenas dentro do campo acadêmico, mas também 
em termos da relação dos produtores de conhecimento aos campos político, 
burocrático e jornalístico, e suas formas preferidas de capital e regras 
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operacionais. Os arranjos institucionais são importantes. (LOADER e 
SPARKS, 2012, p. 15) 

Como visto anteriormente, as pesquisas empíricas puderam analisar grande 

quantidade de dados e mapear, por georreferenciamento, os bairros de São Paulo/SP e Rio de 

Janeiro/RJ em que há a maior taxa de pessoas encarceradas. Elas são importantes por terem 

efetuado esse diagnóstico e representam um marco desse tipo de pesquisa no país. São 

igualmente relevantes pelo diálogo direto efetuado com a literatura estadunidense apontada 

anteriormente.  

Já a busca da produção acadêmica das ciências sociais sobre a concentração espacial 

do encarceramento é relevante não só como produção de conhecimento acerca do tema, mas 

para o próprio campo criminológico brasileiro. Conforme relembram Braga e Alves (2015), no 

Brasil parte das pesquisas em criminologia (e criminologia crítica) são feitas nas ciências 

sociais, de forma esparsa, sem necessariamente se identificarem com o rótulo da criminologia. 

Também Andrade (2012) identifica a necessidade de “um forte diálogo transdisciplinar da 

Criminologia com outros saberes [...] e uma forte base histórica e empírica” (p. 123) para a 

criminologia crítica brasileira. Nesse contexto é que foi feita a análise dos artigos sobre prisões 

e periferias.   

Assim, tem-se que a aproximação entre a criminologia e a sociologia é algo 

desejável para o campo criminológico brasileiro. Afinal, como argumenta Giamberardino, ao 

tratar do “I Encontro do Grupo Brasileiro de Criminologia Crítica”, realizado em Canoas/RS, a 

partir da “Criminologia Radical” de Cirino dos Santos (2008), foram propostas “três hipóteses 

ou proposições teórico-práticas sobre o futuro da criminologia crítica no Brasil”. Uma delas é 

a  

[...] aproximação necessária entre a criminologia do campo jurídico e a 
sociologia e antropologia da violência nacional, confrontando-se e debatendo-
se em conjunto as hipóteses explicativas sobre o crime e a violência no Brasil 
e  na América Latina, especialmente com base na conjugação entre teoria 
crítica e conhecimento empírico. (GIAMBERARDINO, 2015, p. 10). 

Fica claro, da leitura desses dois primeiros capítulos, que, ao menos na temática da 

concentração espacial do encarceramento, a criminologia e sociologia estadunidense são 

campos que estão em constante diálogo. Os autores conhecem as pesquisas uns dos outros e 

mobilizam os conceitos desenvolvidos em ambos os campos, estabelecendo trocas de 

conhecimento que podem ser relevantes para o desenvolvimento das pesquisas na área. 

Os capítulos que seguem tratam especificamente da criminologia crítica brasileira. 

Interessa observar se esse campo no Brasil, assim como ocorre nos EUA, também está em 

diálogo constante com a sociologia brasileira. Ou seja, se criminologia crítica e sociologia, no 
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Brasil e na temática da concentração espacial do encarceramento, são campos que se 

comunicam – e isso tanto com relação às pesquisas da sociologia apontadas no início deste 

capítulo, quanto com outras pesquisas sociológicas brasileiras que não tenham sido objeto da 

dissertação até o momento, mas que tratem sobre encarceramento.  
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CAPÍTULO 04 – A CRIMINOLOGIA CRÍTICA DA REVISTA DISCURSOS 
SEDICIOSOS E O DEBATE SOBRE CONCENTRAÇÃO ESPACIAL DO 
ENCARCERAMENTO 
 

Para tratar da criminologia crítica brasileira, essa dissertação focou na “Revista 

Discursos Sediciosos: crime, direito e sociedade” (“RDS”), a qual foi central no 

estabelecimento desse campo no país. Com efeito, ela pode representar uma parcela importante 

e significativa do campo e indicar algumas de suas características, sendo reconhecida perante a 

comunidade acadêmica como um periódico representante do saber criminológico crítico do 

Brasil. 

Conforme explicado no capítulo metodológico, essa dissertação adotou campo 

empírico 24 artigos publicados ao longo das 16 edições da  RDS. A seguir, serão feitas algumas 

considerações sobre a revista, seguida da descrição dos artigos selecionados. 

No mais, e antes de passar propriamente aos artigos da revista, se a concentração 

espacial do encarceramento é estudada nas ciências humanas e em pesquisas empíricas 

brasileiras, por que estudá-la pelas lentes da criminologia crítica? Abaixo são indicadas algumas 

razões.  

 

4.1. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A CRIMINOLOGIA CRÍTICA NO BRASIL 
 

Inicialmente, cabe mencionar que a criminologia crítica é um campo marcado por 

divergências internas. Conforme Braga e Alves (2015), o “saber criminológico é produto de 

uma dinâmica interativa de múltiplos campos científicos” (p. 315) e, no caso da criminologia 

crítica, trata-se de um termo que abrange uma ampla gama de perspectivas teóricas diferentes 

(DeKeserdy, 2011; Schwartz e Brownstein, 2016147). Assim, diante da pluralidade de 

perspectivas que marcam a criminologia crítica, há quem entenda que se deva compreendê-la 

como “movimento prático-teórico e não necessariamente uma escola” (Carvalho, 2013, p. 288) 

– ou como “Criminologias Críticas”, no plural (Ferreira, 2016, p. 173). Fato é que elas são 

marcadas por algumas características comuns que permitem a identificação, a despeito das 

diferenças, de um campo agrupado sob o rótulo “criminologia crítica”.  

 
147 Os autores citam diferentes expressões do que consideram criminologias críticas contemporâneas: (i) 
criminologia feminista, (ii) realismo de esquerda, (iii) convict criminology, (iv) criminologia cultural, (v) crimes 
dos poderosos, (vi) “peacemaking criminology”, (vii) outras criminologias críticas (Schwartz e Brownstein, 
2016). 
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Carvalho (2013) explica que um dos fios condutores que permitem identificar e 

definir esta heterogeneidade como uma unidade crítica é a efetiva negação do pressuposto do 

delito natural sustentado pelo paradigma causal-etiológico (criminologia ortodoxa).” (p. 

288)148. Dessa explicação, é possível extrair uma dessas características centrais do saber 

criminológico crítico: a oposição e refutação das criminologias “etiológicas”, isto é, que buscam 

no indivíduo ou na sociedade as causas da criminalidade. 

É comum, em textos desse campo, a descrição de como a criminologia crítica foi 

precedida pela teoria do etiquetamento (labeling approach). Isso teria permitido o rompimento 

com o paradigma etiológico e a desconstrução do conceito ontológico e naturalizado de crime, 

bem como a alteração de seu objeto de pesquisa: das causas da criminalidade para os processos 

de criminalização e, de modo geral, o exercício de controle social realizado pelo Estado 

(Baratta, 2011; Carvalho, 2013; Shecaira, 2014; Ferreira, 2016). É uma característica que, 

influenciada por Baratta (2011), remete à ideia de “progressão” das teorias criminológicas 

(Gindri, 2018). 

Nesse sentido, Carvalho (2013) se refere ao criminólogo crítico italiano para 

afirmar que “a etiqueta criminologia crítica corresponde a um campo vasto e heterogêneo do 

pensamento criminológico e sociológico jurídico que tem em comum uma nova forma de 

definir o objeto e os problemas relativos à questão criminal” (p. 286). Andrade (2012), por sua 

vez, indica o livro de Baratta (2011) como “a obra de Criminologia mais importante do século 

XX” (p. 345), tratando da: 

[...] mudança do paradigma etiológico para o paradigma da reação social 
processada desde a década de 1960, que deu origem a outra tradição 
criminológica crítica [...] segundo a qual a Criminologia não mais se define 
como uma ciência que investiga as causas da criminalidade, mas as condições 
da criminalização. (ANDRADE, 2012, p. 52).  

Também Leal (2018) registra que “a criminologia crítica latino-americana rompe 

com o paradigma etiológico em criminologia” (p. 436), numa “revolução de paradigma 

epistemológico que era eminentemente positivista com base na etiologia do crime” (p. 439). 

Essa alteração paradigmática na criminologia é, ainda, descrita por Braga e Alves: 

Na segunda metade do século XX, a problemática se desloca para concepções 
em relação aos recortes epistemológicos e paradigmas da Criminologia. A 
mudança paradigmática propulsionada em meados da década de 1960 pelos 
países anglo-saxões e com grande impacto no Brasil trouxe a proposição de 
novas perguntas e uma outra forma de relação entre saber criminológico e 
sistema de controle. Essa nova configuração impactou a relação da 

 
148 Carvalho (2013) complementa que, em contraposição à criminologia crítica, as criminologias positivistas e 
etiológicas serviram sempre para justificar o exercício do poder punitivo, tendo excluído “do horizonte de 
investigação as violências (re)produzidas nas e pelas suas agências.” (p. 286). 
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Criminologia com a Dogmática Penal e Política Criminal, na medida em que, 
i) essa nova Criminologia, ao “desontologizar” o fenômeno criminal, 
constituía de forma independente seu objeto em relação às proposituras da 
Dogmática Penal e o sistema de controle tornava-se, ele mesmo, objeto de 
estudo da Criminologia.” (BRAGA e ALVES, 2015, pp. 316-317). 

É nessa perspectiva que Anitua (2008) considera que o termo “criminologia 

crítica”, inicialmente inspirado na tradição da Escola de Frankfurt, passou a unificar diversas 

posições que se assemelhavam mais naquilo que criticavam do que naquilo que propunham” 

(p. 657). Ademais, na América Latina, diferentemente dos EUA, “a criminologia ‘oficial’ era a 

positivista, muito mais vulnerável que a complexa teoria e prática, já sociológica, da 

criminologia oficial nos Estados Unidos.” (p. 664). Baseada nesse diagnóstico de Anitua 

(2008), Ferreira (2016) avalia que a criminologia crítica teria como objeto o desenvolvimento 

de um “anti-projeto”, cujo objetivo seria “romper com todos os paradigmas criminológicos 

anteriormente existentes” (p. 172).  

Cirino dos Santos (2008) também tratou dessa oposição às criminologias 

tradicionais. Mais que isso, formulou a noção de “salto qualitativo” pela superação da 

criminologia etiológica, o que iria ecoar em outros escritos do campo. Segundo Cirino dos 

Santos (2008): “o salto qualitativo da Criminologia Radical é representado pela superação do 

paradigma etiológico tradicional e pelo estudo do sistema punitivo como sistema dinâmico de 

funções do modo capitalista de produção, negando o mito do direito penal igualitário” (p. 44). 

À época, o autor se referia à Criminologia Radical. Entretanto, essa ideia foi repetida em Baratta 

e posteriormente em outros autores com relação à Criminologia Crítica149: 

Opondo ao enfoque biopsicológico o enfoque macrossociológico, a 
criminologia crítica historiciza a realidade comportamental do desvio e 
ilumina a relação funcional ou disfuncional com as estruturas sociais, com o 
desenvolvimento das relações de produção e de distribuição. O salto 
qualitativo que separa a nova da velha criminologia consiste, portanto, 
principalmente, na superação do paradigma etiológico, que era o paradigma 
fundamental de uma ciência entendida, naturalisticamente, como teoria das 
causas da criminalidade. (BARATTA, 2011, p. 161).  

Essa característica é chamada por Gindri (2018) de “metanarrativa da progressão 

entre as escolas” criminológicas (p. 62), numa visão de que as teorias criminológicas 

substituiriam qualitativamente umas às outras.  A superação da criminologia etiológica 

 
149 Isso porque, conforme explica Andrade (2012), as expressões Criminologia Radical, Nova Criminologia e 
Criminologia Crítica não são sinônimas. Segundo a autora, “[...] sob a denominação de ‘Criminologia crítica’ 
designa-se um estágio avançado da evolução da Criminologia ‘radical’ norte-americana e da ‘nova criminologia’ 
europeia, englobando um conjunto de obras que, desenvolvendo um pouco depois as indicações metodológicas 
dos teóricos do paradigma da reação social e do conflito, e os resultados a que haviam chegado os criminólogos 
radicais e novos, chegam, por dentro desta trajetória, à superação deles. E, nesta revisão crítica, aderem a uma 
interpretação materialista – e alguns marxista, certamente não ortodoxa – dos processos de criminalização nos 
países de capitalismo avançado” (ANDRADE, 2012, pp. 89-90). 
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representa, nesse viés, o grande “salto qualitativo” alterador de paradigma desse campo. Essa 

ruptura, portanto, seria vista como definidora da criminologia crítica, razão pela qual Andrade 

(2012) considera que esse termo poderia se referir a “toda Criminologia desenvolvida com base 

no paradigma da reação social, inclusive as que não aderiram ao marxismo [...]” (Andrade, 

2012, p. 95).150 Ademais, trata-se de característica reiterada em inúmeros outros autores desse 

campo também fora do Brasil (Schwartz e Brownstein, 2016; Carlen, 2002; Young, 2002; 

Carrington, 2002).  

Outra característica que marca as diferentes posições da criminologia crítica é a sua 

função de denúncia. Isto é, são textos que se propõem a denunciar o sistema penal e revelar a 

sua “real” forma de funcionamento. É assim que Ferreira (2016), com base em Andrade (2012) 

e Baratta (2011), enuncia que a “função primordial” da criminologia é: 

[...] denunciar a seletividade do sistema penal, desmistificando-o, 
especialmente em relação à premissa de que pune todos de forma igual - o que 
seria a ‘função declarada do Direito Penal’ (ANDRADE, 2012), e de que o 
funcionamento do sistema penal é exemplar (BARATTA, 2002, p. 160-161). 
(FERREIRA, 2016, p. 172).  

Devido à função de denúncia, Shecaira (2014) considera que o saber criminológico 

crítico autoriza a “deslegitimação da pena de prisão como instrumento principal de controle 

social primário das sociedades periféricas” (2014, p. 40). Nesse sentido, para Carvalho (2013), 

essa é a “agenda primeira da criminologia crítica”, que “objetiva desenvolver um corpo teórico 

voltado à desconstrução dos fundamentos e dos pressupostos da criminologia positivista” (p. 

287). Ele se refere a ela como a “pauta negativa (desconstrutora)” (p. 287), que engloba, entre 

outras questões, a “crítica às diretrizes operacionais (funcionamento) das agências e instituições 

do sistema punitivo”, mediante a “demonstração do caráter seletivo de incidência do controle 

penal (criminalização secundária)” (p. 288). Como avalia Freitas (2016), a criminologia crítica 

aprimorou as críticas e denúncias sobre a violência do sistema penal, permitindo a constatação 

de que “além de pobres, são negras as vítimas preferenciais do sistema punitivo” (p. 491).   

Para além da pauta negativa, Carvalho (2013) se refere a pautas positivas, 

consistentes na proposição de políticas criminais que concretizem os direitos humanos. Ambas 

estão presentes igualmente na descrição de Anitua (2008), quando menciona que a 

 
150 Registra-se que, em sentido diverso, alguns criminólogos de outros países definem a criminologia crítica como 
“perspectiva que vê as principais fontes de crime como as relações desiguais de classe, raça / etnia e gênero que 
controlam nossa sociedade.” (DEKESERDY, 2011, p. 7) ou então pelo fato de que “até certo ponto, as variantes 
da criminologia crítica localizam uma das principais 'causas' ou origens do comportamento criminoso na 
estrutura econômica da sociedade e as desigualdades do sistema de classes que essa estrutura gera” 
(SCHWARTZ e BROWNSTEIN, 2016, p. 301). Trata-se de uma visão que mantém a perspectiva etiológica, 
buscando respostas para as causas da criminalidade. Não é, contudo, o que predomina, ao menos na criminologia 
crítica brasileira e latino-americana influenciadas por Baratta. 
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“criminologia crítica não se limitou apenas a criticar a instituição penitenciária, como também 

propôs alternativas que iam desde a abolição dessa forma de castigo [...] até a busca de soluções 

alternativas. [...] Em todo caso, tratava-se de desinstitucionalizar” (p. 749)151. Anitua (2008) 

complementa, ainda, que “todo o pensamento criminológico produzido a partir do surgimento 

da criminologia crítica se unirá na denúncia das políticas penais implementadas nos últimos 20 

anos por governos neoliberais e conservadores” (p. 760).152 

Assim, se a criminologia crítica se coloca como meta efetuar diagnósticos e 

denúncias (e se de fato consegue fazê-las), então trata-se de um campo com possibilidades de 

pesquisar como é interpretada a concentração espacial do encarceramento nessa literatura. 

Afinal, o componente espacial da seletividade penal impacta essas descrições e denúncias.  

A isso ainda se soma uma proposta de resistência ao punitivismo e de transformação 

social presente nesse campo. Isso está ligado à “agenda positiva” da criminologia crítica, 

orientada por “políticas criminais alternativas” (Baratta, 2011; Carvalho, 2013), tendo como 

horizonte a “efetividade dos direitos humanos” (Carvalho, 2013, p. 300). Dentro desse quadro 

teórico, Andrade (2012) argumenta:  

Quero reafirmar, portanto, a função que a Criminologia deve assumir na 
sociedade brasileira enquanto um dos saberes comprometidos com 
compreensão e limitação da violência [...] e a busca de modelos não violentos 
de controle social, valendo-se de todo o conhecimento que, cruzado com ela, 
já existia acumulado e se produza nessa direção [...] se trata de matriz 
formadora de operadores do controle penal (que vão desde advogados, 
policiais, promotores, juízes, defensores, até agentes prisionais, assistentes 
sociais, psicólogos, secretários de segurança pública, políticos, ministros de 
Estado, jornalistas, entre outros), devendo estender e democratizar sua função 
social” (ANDRADE, 2012, pp. 36-37). 

 
151 Essas soluções alternativas incluem desde o abolicionismo penal (Hulsman, 1993) até movimentos de direito 
penal mínimo (Baratta, 2011) e justiça restaurativa (Achutti, 2014). 
152 Sobre essa característica, cabe destacar a crítica recebida pela criminologia crítica sobre a “limitação” dos 
diagnósticos, que foi resumida em Ferreira (2016): “Desde então, conclui-se que a Criminologia Crítica anda em 
círculos: ficou ‘presa’ ao debate sobre a seletividade do sistema de justiça criminal e ao método empírico 
associado às Ciências Sociais (na realidade, a novidade seria apenas para o Direito, no campo metodológico) e 
suas propostas formuladas foram desconstituídas e ‘abafadas’ por políticas públicas punitivas, de lei e ordem e 
expansão do sistema penal. [...] Uma ‘justificativa’ para a falta de avanços dos pensamentos criminológicos 
críticos guarda natureza epistemológica: as Criminologias Críticas erraram ao utilizar apenas a denúncia e o 
diagnóstico. Poucos teóricos reconhecem este erro, e, quando o fazem, não conseguem sair deste círculo vicioso 
porque a estrutura do pensamento criminológico crítico não permite isto; um método altamente questionador, 
ironicamente, não permite respostas. Neste impedimento, a chamada ‘moderna Política Criminal’, que ganhou 
espaço nos anos 1990 – mais propositiva, mas, por outro lado, mais punitiva – ocupa o lugar da Criminologia 
Crítica [...] Porém, a pergunta que se faz, em pleno século XXI, é a seguinte: a Criminologia Crítica, 
especialmente após o encarceramento em massa observado em países como Estados Unidos, Rússia e Brasil 
(WACQUANT, 2007), ainda tem a monótona função de diagnosticar o óbvio? Quais seriam os novos objetivos 
da Criminologia Crítica, em meio a políticas de “tolerância zero” (ANITUA, 2008, p. 785) e de inflação 
legislativa?” (p. 187-188). 
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Tal “engajamento político” (Gindri, 2018) é observado não só na criminologia 

crítica brasileira e latino-americana, mas também na de outros países. A britânica Pat Carlen 

(2012), por exemplo, expressa que os criminólogos críticos devem buscar manter “sua 

integridade acadêmica ao escrever teoricamente [...] enquanto, ao mesmo tempo, trabalham 

com grupos de campanha e jornalistas para tentar influenciar os tipos de intervenções radicais 

e jornalísticas que podem ser feitas” (p. 246)153. 

Outrossim, Jock Young (2002) defende que “a criminologia crítica nesta era do 

gulag e da virada punitiva é imensamente necessária – é a contra-voz do neoliberalismo e do 

conservadorismo” (p. 259-260)154. Young complementa seu raciocínio defendendo a 

necessidade de se fazer, ainda hoje, criminologia crítica:  

Toda boa sociologia é crítica, assim como toda criminologia competente. É 
minha convicção que a criminologia crítica é mais relevante hoje do que nunca 
e que a atitude crítica se encaixa na experiência da modernidade tardia. [...] 
Aqueles que buscam marginalizar a criminologia crítica não compreendem 
seu valor com base na realidade social; aqueles em nosso próprio campo que 
restringem sua definição de ‘crítico’ ao sectário ou ao esotérico, não 
conseguem entender a posição central da crítica como um contrapeso ao 
neoliberalismo e seus discursos administrativos. Vamos começar nossa tarefa, 
tendo em mente a urgência da oposição, mas com o olho na ironia imbuída, 
como sempre, no senso de diversão (YOUNG, 2002, p. 271).155 

Isso se constitui no que Gindri (2018) denominou de “doxa do engajamento 

político”, estando presente em grande parte dos criminólogos críticos brasileiros (Andrade, 

2012; Ferreira, 2016; Cirino dos Santos, 2008; Carvalho, 2013). Como sintetizam Calazans et 

al (2016): “O surgimento da crítica criminológica no Brasil se organizou em torno da 

perspectiva de uma ciência militante e comprometida com o fim da violência punitiva, 

institucional e estrutural” (p. 454) – o que não significa, contudo, que tenha conseguido 

concretizar tais objetivos. 

 
153 Tradução livre de: “they must retain their academic integrity when writing theoretically [...] while at the same 
time working with campaigning groups and journalists to try to influence the types of radical and journalistic 
interventions that can be made.” (CARLEN, 2002, p. 246). 
154 Tradução livre de: “critical criminology in this age of the gulag and the punitive turn is massively needed - it 
is the counter-voice to neoliberalism and conservatism.” (YOUNG, 2002, p. 259-260). 
155 Tradução livre de: “All good sociology is critical, as is all competent criminology. It is my belief that critical 
criminology is more relevant today than ever and that the critical attitude fits the experience of late modernity. 
[...]Those who would seek to marginalise critical criminology fail to comprehend its purchase on the grain of 
social reality; those in our own camp who woulf narrow their definition of the ‘critical’ to the sectarian or the 
esoteric, fail to understand the central position of critique as a counterbalance to neoliberalism and its 
administrative discourses. Let us set about our task keeping in mind the urgency of opposition, yet with an eye 
for irony imbued, as always, with a sense of fun” (YOUNG, 2002, p. 271). 
De forma complementar, ainda, DeKeserdy (2011) levanta a questão de que toda escrita é política e que 
“criminólogos críticos querem que seu trabalho ajude a reduzir muita dor e sofrimento”. Nesse sentido, sustenta 
que “nenhum método, teoria ou política científica é isenta de valor” (p. 9 – tradução livre) e que os acadêmicos 
desse campo lutam por mudanças sociais. 
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Ainda, é a criminologia crítica aquela que se propõe a ser a “criminologia da 

criminologia” (Dias e Andrade, 1984; Shecaira, 2014), o que inclui a já mencionada redefinição 

de seu objeto e do “papel de investigação criminológica” (Dias e Andrade, 1984, p. 59). Isso 

significa que, como enfatizado por Carvalho, este campo realiza – ou deveria realizar – uma 

“constante autocrítica” (2013, p. 288) do seu próprio conhecimento. Há, nisso, um tom de 

reflexão que, conforme Schwartz e Brownstein (2016), traça os limites da criminologia crítica 

e inclui uma explicação do que ela não é (p. 301-302).  

Sobre essa característica, Carlen (2013) reputa que “ser um criminólogo crítico” 

presume uma “postura de constante crítica” como “característica distintiva do trabalho 

acadêmico” (Carlen, 2013, p. 110). Para a autora, a criminologia crítica não pode se fechar em 

torno de si mesma, naquilo que aponta como “evangelismo na criminologia”: 

[...] escritos que, sob rótulos recém-nominados da criminologia, executam 
pronunciamentos apostólicos e imperialísticos sobre quais são as questões, as 
fontes de financiamento, os métodos e as suposições epistemológicas e 
ontológicas cabíveis e apropriadas, não só para o seu próprio projeto de novo 
saber, mas para qualquer outro que espera fazer uma contribuição ao 
conhecimento sobre o crime ou o sistema da justiça criminal. (CARLEN, 
2013, p. 109).  

Mais do que a crítica ao sistema penal, para Carlen (2013) é devida também a crítica 

da própria criminologia crítica, no que a autora questiona a primeira das características 

apontadas anteriormente, de oposição à criminologia “tradicional”. Carlen (2013) chama de 

“virada evangelística” na criminologia os escritos consistentes em “amontoar toda a 

criminologia que não se autodenomina crítica ou cultural em algo chamado ‘criminologia 

convencional’ e, então, reduzir a sua maior parte como tendo nada absolutamente a contribuir 

com o empreendimento crítico ou cultural” (p. 114). Assim, considera que essas perspectivas 

“gastam um tempo considerável reinventando a mesmíssima roda que elas haviam já eliminado 

em seus giros contra a criminologia convencional” (p. 114) e por essa razão defende que: 

em vez de desperdiçar litros de tintas para decidir se criminologistas são 
partidários ou não, críticos ou reflexivos, poderia ser mais produtivo, de novo 
conhecimento criminológico, se a criminologia acadêmica se concentrasse em 
fazer um bom trabalho em termos de cumprir um desejado objeto de pesquisa 
[...]. Mas não evangelize. Apenas faça” (CARLEN, 2013, p. 114)156  

 
156 No entanto, não há como deixar de se observar que Carlen (2002) apresenta uma visão de criminologia crítica 
que destoa daquela presente nos textos de autores da América Latina. Diferentemente de Anitua (2008), para a 
autora não se trata de uma forma de criminologia ligada à teoria crítica de Frankfurt ou ao marxismo, bastando, 
para ser crítico: “primeiro não se fechar ao debate; e, segundo, recusar-se a conspirar em qualquer criminologia 
que oculte as relações entre justiça social e criminal [...]” (Carlen, 2002, p. 249). Tradução livre de: “For a critical 
criminology, fallin as it does between theory and politics, is primarily about strategy, and therefore it protocols 
have to be very loosely binding on its practitioners, who will inevitably shape their practice according to both 
their own talents and calculation of the balance of political needs and forces at specific times, and who, moreover, 
if they have any political nous whatsoever, will keep their tactics to themselves. At moments of critical struggle, 
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A incorporação, feita na presente dissertação, sobre os novos desenvolvimentos da 

Escola de Chicago (conjuntamente à criminologia crítica) como quadro teórico interpretativo 

da concentração espacial do encarceramento, pode ser incluída nesse aspecto da criminologia 

crítica. As críticas de Carlen (2013) podem auxiliar a compreender o desenvolvimento da 

pesquisa e são pertinentes ao tema.157 

 

 

4.2. A CRIMINOLOGIA CRÍTICA DA REVISTA DISCURSOS SEDICIOSOS: CRIME, DIREITO E 

SOCIEDADE 
 

Sobre a RDS especificamente, observa-se que a sua relevância no estabelecimento 

e fortalecimento da criminologia crítica brasileira é explicitamente reconhecida por alguns dos 

expoentes desse campo no Brasil. Nesse sentido, Vera Regina Pereira de Andrade (2012, pp. 

86-87), ao escrever sobre a “recepção da criminologia crítica na América Latina e no Brasil” e 

a “construção da(s) criminologia(s) crítica(s) latino-americana(s) e brasileira(s)” (p. 78) indica 

a revista como representante dessa criminologia, que teve como protagonistas Juarez Cirino dos 

Santos, Nilo Batista e Vera Malaguti. 

Assim, para Andrade (2012) a RDS é “uma das mais expressivas e qualificadas 

ilustrações brasileiras dessa produção”, ao que complementa que o casal Nilo Batista e Vera 

Malaguti (fundadores e editores da revista158) representou o “eixo histórico-crítico” da 

formação da criminologia brasileira, “comprometido com a construção de uma Criminologia e 

de um Direito penal críticos brasileiros, de base materialista, a partir das perspectivas colonial 

e periférica”. O locus de desenvolvimento desse eixo, segundo Andrade (2012), foi em 

universidades (Universidade Cândido Mendes e Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e no 

Instituto Carioca de Criminologia, o qual, desde a década de 1990, teve entre um dos principais 

meios de divulgação justamente a RDS159. 

 
one person's critical theory is likely to be seen as another person's theoreticism and so on and so forth. Who 
cares? In my oppinion, all that is really critical is: firts not to close-off debate; and, secondly, to refuse to collude 
in any criminology that occludes the relationships between social and criminal justice. (An injuction, of course, 
which is a contradiction in itself)”. 
157 Não por acaso, com certa frequência me deparei com reações de estranhamento vindas de outros criminólogos 
críticos quando, ao conversar com eles sobre minha pesquisa, mencionei que abordaria encarceramento, 
criminologia crítica e a “nova” Escola de Chicago. 
158 Para um histórico dos Diretores da RDS e dos autores que compuseram seu Conselho Editoria, ver Gindri 
(2018), pp. 37-48. 
159 O Instituto Carioca de Criminologia foi fundado no ano de 1995, por Nilo Batista, em convênio com a 
Universidade Cândido Mendes, e juntamente à RDS, que teve sua primeira edição em 1996. Conforme entrevista 
concedida por Nilo Batista a Gindri (2018): “Nós resolvemos fundar em 1995, o Instituto Carioca de 
Criminologia, com um pequeno projeto editorial. Fizemos um convênio com a Universidade Cândido Mendes e 
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Deste modo, se por um lado a RDS pode não representar a totalidade do espectro 

criminológico crítico brasileiro, por outro ela materializa ao menos um tipo de criminologia 

crítica: a desenvolvida no contexto que Prando (2018) se refere como “segunda onda” da 

criminologia crítica no Brasil160. É assim que Gindri (2018) também aponta que a revista resulta 

de um encontro entre “uma tradição de publicações jurídicas de cunho crítico e democrático 

das ciências criminais consolidada no Rio de Janeiro; com o movimento de crítica 

criminológica na América Latina”, sendo formada “por pessoas que ou participaram desses 

movimentos, ou são suas herdeiras, suas alunas, que compartilham os mesmos espaços na vida 

acadêmica e política” (2018, p. 33) – ao que a autora se refere como “capital de tradição 

crítica”161. 

Isso é essencial para que se possa compreender quem são os autores da RDS e quais 

as condições de produção desse conhecimento criminológico crítico brasileiro. Na avaliação de 

Gindri (2018, p. 33), era esse “capital da tradição crítica” o que determinava quem seria 

convidado a escrever para a revista e quem ficaria de fora – ou seja, quem seria considerado 

“crítico” e quem não o seria. Assim, o que importava para que uma pessoa conseguisse publicar 

na revista era o compartilhamento da “mesma trincheira e os pressupostos de afinidade dos 

agentes iniciais e de influência no campo”. 

A autora retoma a fundação da RDS com Nilo Batista, Vera Malaguti Batista e 

Carlos Magno Cerqueira, em um contexto em que os autores da revista eram pessoas que com 

eles haviam dividido espaços no Rio de Janeiro, política e academicamente (Gindri, 2018, p. 

41).  Prossegue descrevendo que em 2002 houve uma reformulação do conselho editorial da 

revista, com o ingresso de novos acadêmicos e sua expansão para além do Rio de Janeiro162 – 

 
organizamos um mestrado que perdurou por uns 5, 6 anos. Por que eu consegui com o professor Cândido Mendes 
a possibilidade de trazer 6 professores estrangeiros todos os anos, e uma dúzia de colegas brasileiros. Então fiz 
um mestrado, assim, acho que formamos umas dezenas de mestres, então, que encontravam assim, Alessandro 
Baratta tropeçando com Louk Hulsman. O último curso que Rosa del Olmo deu foi nesse mestrado” (Nilo Batista 
em trecho de entrevista concedida à Eduarda Toscani Gindri - 2min02s - 2min55s)” (p. 39). 
160 Prando se refere a três “ondas” da Criminologia Crítica no Brasil: a primeira delas na década de 1970, a partir 
de um viés marxista e, como aponta Gindri (2018), “de baixo diálogo com a realidade e de pouca adesão à 
pesquisa empírica” (p. 21). A segunda onda, entre os anos 1980 e 2000, caracterizou-se pela aproximação da 
criminologia dos debates latino-americanos e tradução para o português de “obras seminais” de autores da 
América Latina, além do diálogo de autores nacionais como Vera Regina Pereira de Andrade com Zaffaroni, 
Lola Aniyar de Castro, Rosa Del Olmo e Baratta, “que embora de nacionalidade italiana, fez muitas conexões 
com as discussões latino-americanas” (Prando, 2018, p. 74). Por fim, a terceira onda seria do final dos anos 1990 
até os dias atuais, em que “questões de gênero e raça passaram a ser mais tematizadas” (Prando, 2018, p. 74). 
161 Os criminólogos críticos latino-americanos inclusive integraram o conselho editorial da RDS, a exemplo de 
Eugenio Raúl Zaffaroni e Lola Aniyar de Castro. 
162 Segundo Gindri (2018), são “autores e autoras que já haviam publicado na revista, nomes reconhecidos no 
cenário internacional e que participaram do mestrado na UCAM promovido por Nilo Batista. Desses autores, o 
único que não construiu carreira sob o signo da criminologia crítica, junto aos campos jurídicos e que ainda era 
pouco lido na América Latina é Loic Wacquant. De origem francesa e professor da Universidade da Califórnia, 
nos Estados Unidos, Wacquant é um sociólogo que, embora estude temas da criminologia, não se nomeia 
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conjuntamente à RDS, fortaleceu-se a coleção “Pensamentos Criminológicos”, também da 

Editora Revan e do Instituto Carioca de Criminologia, que efetuava a tradução de livros de 

criminologia. Por fim, Gindri (2018, p. 46) relata a notável amplicação do número de autores 

nas últimas edições da revista: de 34 pesquisadores em 2007 para 53 em 2016, indicando 

alterações no campo em relação à década de 1990, quando do surgimento da revista. 

No mais, merece atenção a forma de seleção dos artigos para a RDS. Isso porque, 

não eram seguidos padrões como o “double blind review” ou outros critérios existentes em 

periódicos científicos. A explicação fornecida por Nilo Batista em entrevista concedida a Gindri 

(2018), é bastante clara a este respeito, quando ressalta que deliberadamente não eram seguidas 

as normativas tradicionais de periódicos: “nós não estávamos interessados em ser Qualis, até 

fomos, nós não estávamos interessados em nada disso. Nós publicávamos aquilo que o bonde 

diretor gostava e se sentia um pouquinho, ali, representado, e não publicávamos o resto” 

(Gindri, 2018, p. 48)163.  

Essa forma de aceitação de quais autores e artigos seriam publicados na RDS está 

intimamente relacionada com uma característica da criminologia crítica brasileira: o rótulo de 

criminólogo “crítico” ser atribuído por autotitulação ou por indicação de terceiros que 

reconhecem o saber e/ou pesquisador como “merecedor” dessa distinção. 

É nesse sentido que Alves (2016), ao entrevistar criminólogos brasileiros, relata que 

a etiqueta de “crítico”164 em geral depende da autodenominação do pesquisador ou da forma 

como é visto na comunidade acadêmica:   

O principal elemento encontrado pela pesquisa sobre a figura de agente 
criminólogo no Brasil consiste na ideia de que ela é a imagem atribuída pelo 
próprio pesquisador, como ele apresenta-se ou é visto pelo meio acadêmico. 
Essa identidade pode ser de autoinclusão ou exclusão no campo da 
criminologia assim designada. Portanto, ao entender que a disciplina de 
criminologia é algo em aberto no Brasil, criminólogo é uma imagem que 
permite ser atribuída com diversos significados. De tal modo, a figura depende 
de como o agente se identifica e em qual campo ele está inserido. Quanto ao 
espaço, a figura está presente, principalmente, no campo acadêmico do direito. 
(ALVES, 2016, p. 79).  

Pires (2015) também faz o mesmo diagnóstico, inclusive associando o campo da 

criminologia crítica com o direito. Para o autor, idealmente não deveria ser dada muita atenção 

 
criminólogo, no mesmo sentido que os outros autores citados, inscritos em uma tradição de criminologia latino-
americana e jurídica, principalmente.” (p. 41-42). 
163 Isso evidentemente gerou consequências para a RDS, que vão desde a “tendência em manter as redes de 
afinidades e filiações acadêmicas intactas” até a reverberação de “uma posição antipunitivista” (Gindri, 2018, p. 
48). 
164 Isso sem adentrar na discussão de acadêmicos que recusam o rótulo e de outros que tratam a criminologia 
como sinônimo de criminologia crítica (Alves, 2016, p. 68). 
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à “etiqueta” de crítico, e sim ao conteúdo do que é produzido, contudo ele reconhece que os 

rótulos têm a sua importância. No caso da rotulação de criminólogo “crítico”, considera que é 

algo “auto-elogioso” e que, no mais, pode gerar problemas de diálogo a depender do público 

com quem se está falando.  

Os fundadores e o conselho editorial da RDS, portanto, funcionavam como os 

terceiros, a “comunidade científica”, que reconhecia os textos e autores como pertencentes ao 

campo da criminologia crítica. Publicar na revista era uma espécie de chancela de criminologia 

crítica e, ao mesmo tempo, forma de transmitir a imagem que alguns autores relevantes do 

campo pretendiam projetar sobre o próprio campo criminológico crítico. 

Inevitavelmente, essa forma da seleção dos autores e textos da RDS a partir da sua 

vinculação ao “capital da tradição crítica” (Gindri, 2018) também se relaciona às premissas e 

consensos  presentes em grande parte dos artigos. São as denominadas “doxas” da revista, 

significando as crenças de consenso de campo (Gindri, 2018, p. 16).  

Assim, na descrição de Gindri (2018), há uma “doxa da metanarrativa”, 

caracterizada por artigos de viés macrossociológico que enfatizam o neoliberalismo como 

chave de análise do encarceramento brasileiro; uma “doxa da metacriminologia”, preocupada 

em descrever e prescrever as características da criminologia crítica, esforçando-se para 

“reatualizar constantemente os pactos da sua narrativa criminológica”165; e ainda uma “doxa do 

engajamento político”, representando um consenso de que, na condição de intelectuais críticos, 

o conhecimento que produzem é “capaz de produzir transformações sociais, e assim, propõe 

políticas públicas, diretrizes e estratégias e atuam junto à militância política com base nas 

premissas teóricas que embasam seu trabalho” (Gindri, 2018, p. 83).  

Na realidade, as doxas da metacriminologia e do engajamento político marcaram a 

criminologia crítica não apenas brasileira, mas do continente latino-americano de forma geral 

– e permanecem ainda hoje. Exemplos disso não faltam em textos das duas primeiras “ondas” 

da criminologia crítica (Prando, 2018). 

 
165 Essa metacriminologia presente na RDS indica artigos que “relatam a história do próprio campo, enunciam 
suas características, refletem sobre o dever ser da disciplina e prescrevem regras metodológicas e políticas” que 
trazem “expressões dóxicas do que se manteve indiscutido no campo, em torno do consenso de que o campo 
produz leituras macrossociológicas e materialistas sobre o controle penal” (p. 56). Predominam, assim, textos 
que aderem ao antipunitivismo e reforçam os compromissos políticos desse campo criminológico. Ademais, tal 
doxa tem como características (i) a “disputa de oposição à criminologia positivista e filiação ao impulso 
desestruturador”, com a delimitação do “controle” como objeto de pesquisa; (ii) a utilização de uma “abordagem 
macrossociológica materialista” em que se relaciona a violência do controle penal com o capitalismo; e (iii) “uma 
posição de engajamento crítico, anticapitalista e antipunitivo, diante dessa conclusão.” (Gindri, 2018, p. 58). 
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Na primeira onda da criminologia crítica no Brasil, é possível citar “A Criminologia 

Radical”, de Juarez Cirino dos Santos (2008)166, de viés marxista. A doxa do engajamento 

político aparece de forma clara e indissociável da teoria produzida pelo autor, que vincula a 

criminologia radical com a crítica à criminologia “convencional-liberal”. Cirino dos Santos 

(2008) defende que “teoria e pesquisa criminológica constituem uma práxis social, em que uma 

precisa concepção da utilidade do conhecimento como instrumento de libertação encoraja e 

promove as transformações indicadas por seus preceitos” (p. 8). Igualmente, a doxa da 

metacriminologia evidencia-se quando relata o “salto qualitativo” da Criminologia Radical 

“pela superação do paradigma etiológico tradicional e pelo estudo do sistema punitivo como 

sistema dinâmico de funções do modo capitalista de produção” (Cirino dos Santos, 2008, p. 

44)167. 

No contexto da segunda onda da criminologia crítica brasileira (1980-2000), 

conforme Prando (2018), foi constituída a Revista Discursos Sediciosos. Nos artigos da seção 

de criminologia da revista, é possível observar a “doxa do engajamento político” identificada 

por Gindri (2018), contendo textos com forte viés político, marcados por compromissos 

(explícitos ou implícitos) de transformação da realidade social.   

Por fim, além da importância da RDS no estabelecimento da criminologia crítica 

no Brasil, observa-se a expressiva participação de Loïc Wacquant na revista – o que permitiria, 

ao menos em tese, um diálogo profícuo com a temática da concentração espacial do 

encarceramento indicada no capítulo 02. De todos os autores estrangeiros, o sociólogo francês 

se destaca com 09 (nove) artigos, sendo responsável por 40% dos trabalhos do eixo de “grande 

encarceramento” (Almeida, 2015, p. 33)168 e o terceiro autor que mais vezes publicou na revista, 

atrás apenas dos fundadores Nilo Batista e Vera Malaguti (Gindri, 2018, p. 43) – além de ter 

havido a tradução de duas revistas ligadas a Wacquant, uma delas da qual era editor, nos 

números 11 e 13 da Discursos Sediciosos. Muitos artigos de brasileiros discutem suas teses, 

 
166 O livro é decorrente da tese de doutorado de Cirino dos Santos, em 1981, defendida na Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. 
167 Essa noção de “salto qualitativo” representado pela superação do paradigma etiológica é encontrada e repetida 
em inúmeros textos de criminologia crítica, a exemplo de Baratta (2011) e Pedrinha (2016). 
168 A autora explica que a expressiva publicação de artigos de Wacquant na revista resultou de um “processo 
dialógico estabelecido entre a publicação, o ICC (Instituto Carioca de Criminologia) e o autor Loic Wacquant 
durante o período analisado, traduzido na publicação de oito de seus trabalhos, um de seus livros (“Punir os 
pobres”, publicado em 2002), na reedição do número 124 da Revista “Actes de la recherche en sciences sociales” 
– intitulada “De l’État social à l’État penal” -, cuja empreitada foi intermediada por Wacquant, na reedição do 
volume 3 da Revista Ethnography – intitulada “In and out of the belly of the beast: dissecting the prison” -, cujo 
co-editor era, à época (2003), o próprio Wacquant e também na publicação, pelo ICC, do livro “Loïc Wacquant 
e a questão penal no capitalismo neoliberal”, em 2012. Além disso, notou-se, que o autor foi sendo 
crescentemente referenciado por autores brasileiros na seção “Criminologia”, tendo seu auge em 2012, quando 
então foram publicados dois trabalhos que diretamente dialogavam com sua teoria” (Almeida, 2015, p. 13). 
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especialmente a da “penalidade neoliberal” que tem no neoliberalismo a chave de análise para 

se pensar na questão criminal.  

É inegável, portanto, que o autor marcou presença na Revista Discursos Sediciosos 

e, consequentemente, na criminologia crítica brasileira. Tal fato auxilia na compreensão da 

ampla difusão de suas teses no campo criminológico crítico do país.  

 

 

4.3. RESULTADO DA BUSCA EMPÍRICA: O QUE OS ARTIGOS SELECIONADOS DIZEM E DEIXAM 

DE DIZER 
 

Do total de 336 (trezentos e trinta e seis) artigos publicados em todos os anos da 

RDS, 24 (vinte e quatro) foram objeto de análise dessa pesquisa. São os artigos de Arguello 

(2012), Batista (1996), Bravo (2012), Comfort (2010 e 2016), De Giorgi (2016), Gowan (2003), 

Lemos e Ribeiro Júnior (2016), Lopes (2010), Macedo (2014), Pedrinha (2014), Pedrinha e 

Souza (2016), Rodrigues e Nascimento (2012), Shecaira (2000), Silva (2010), Silveira Filho 

(2007), Thompson (2000), Wacquant (2002b, 2007, 2010, 2012a, 2012b), Zaccone (2004) e 

Zomighani Júnior (2014).  

Eles foram selecionados por se inserirem em alguma(s) das três categorias que 

possibilitam o desenvolvimento de estudos sobre a concentração espacial do encarceramento – 

indicadas como (i) dimensão espacial do encarceramento, (ii) Escola de Chicago e (i) teses de 

Loïc wacquant. Em geral, para cada artigo buscou-se encontrar o tema, a pergunta / problema 

de pesquisa, hipótese / argumento central, conceitos utilizados, aspectos enfatizados e 

bibliografia.   

Em sua análise da RDS, Gindri (2018, pp. 46-47) identifica autores ligados a alguns 

grupos de professores que seriam os transmissores do “capital da tradição crítica, a exemplo de 

Vera Batista e Juarez Cirino dos Santos, determinando em certo grau a produção da revista. No 

caso dos artigos da RDS descritos a seguir, esse diagnóstico é corroborado. São autores que 

predominantemente pertencem ao campo do direito, com grande parte deles exercendo 

atividades profissionais jurídicas concomitantemente à pesquisa e/ou docência, ligados direta 

ou indiretamente aos fundadores da RDS169. 

Entre os 18 autores brasileiros, 12 tiveram sua formação no (e alguns são 

professores em Faculdades de) Direito: Katie Silene Cáceres Arguello, Otávio Bravo, Clécio 

 
169 As informações foram obtidas pelo currículo lattes de cada autor, exceto no caso de Thompson, para o qual, 
por não ter página na plataforma lattes, foram necessárias buscas na internet.  
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Lemos, Humberto Ribeiro Jr., Livia Maria Silva Macedo, Roberta Duboc Pedrinha, Taiguara 

Souza, Renato Gomes de Araújo Rocha, Sérgio Salomão Shecaira, Sylvio Lourenço da Silveira 

Filho, Augusto Frederico Gaffrée Thompson e Orlando Zaccone – isso sem contar a própria 

Vera Malaguti de Souza Weglinski Batista, fundadora da RDS, que, apesar de ter formação fora 

do Direito170, é professora de Criminologia da Faculdade de Direito da UERJ. Desses, apenas 

quatro não exercem ou exerceram profissões jurídicas (Arguello, Lemos, Ribeiro Jr. e Rocha). 

Esses autores pertencentes ao campo jurídico são, em grande parte, filiados a 

universidades cariocas (Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Universidade Cândido 

Mendes, Universidade Federal Fluminense e Universidade Federal do Rio de Janeiro). Alguns 

deles foram orientados pelo casal Nilo Batista e Vera Batista, enquanto outros foram orientados 

por Juarez Cirino dos Santos no Instituto de Criminologia e Política Criminal do Paraná e na 

Universidade Federal do Paraná171. Shecaira é o único destes autores que não é do Rio de 

Janeiro nem do Paraná, mas professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 

Os demais têm formação nas ciências sociais (Edson Lopes da Silva Jr., Anderson 

Moraes de Castro Silva), psicologia (Rafael Coelho Rodrigues e Maria Lívia do Nascimento) e 

na geografia (Humberto Zomighani Jr.). 

Quanto aos estrangeiros, apenas Alessandro de Giorgi tem formação no direito, 

enquanto Loïc Wacquant, Megam Comfort e Teresa Gowan são sociólogos do estado da 

Califórnia, nos Estados Unidos. Inclusive, esses autores citam uns aos outros, num nítido 

diálogo entre suas produções. 

Na sequência, estão expostos os artigos de cada categoria, com destaque de algumas 

das características consideradas relevantes, para os fins dessa dissertação, para a compreensão 

do fenômeno da concentração espacial do encarceramento e observação de pontos de 

aproximação e distanciamento com a literatura dos Estados Unidos e brasileira analisadas, 

respectivamente, nos capítulos 02 e 03 da dissertação. 

 
170 Conforme informações de seu Currículo Lattes, Vera Batista é “Bacharel em Ciências Políticas e Sociais pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1981); Licenciada em Sociologia com ênfase em 
Metodologia pela Universidad Nacional Autónoma de Heredia (1980); Mestre em História Social pela 
Universidade Federal Fluminense (1997); Doutora (2003) e Pós-Doutora (2009) em Saúde Coletiva pelo Instituto 
de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro”, sendo também “Professora Adjunta de 
Criminologia da Faculdade de Direito da UERJ; Professora Convidada do Curso de Pós-Graduação em 
Criminologia e Direito Penal do Instituto Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; Professora 
Convidada do Curso de Pós-Graduação em Criminologia do IBCCRIM/SP; ex-membro do Instituto Latino 
Americano das Nações Unidas Para a Prevenção do Delito (ILANUD); ex-Professora do Programa de Pós-
Graduação em Sociologia e Direito da UFF; ex-Professora de Criminologia do Programa de Mestrado em Direito 
da Universidade Cândido Mendes-Centro; Secretária-Executiva do Instituto Carioca de Criminologia”. 
171 Em suas trajetórias acadêmicas durante mestrado e/ou doutorado, Lemos, Macedo e Pedrinha foram orientados 
por Nilo Batista; Zaccone foi orientado por Vera Malaguti; e Arguelo e Silveira Filho foram orientados por 
Juarez Cirino dos Santos.  
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4.3.1. Dimensão Espacial do encarceramento 
 

O primeiro eixo pesquisado, indicado como “dimensão espacial do 

encarceramento”, foi o de maior número de artigos na RDS. Foram 14 artigos, dos quais 05 são 

de brasileiros  (Batista, 1996; Thompson, 2000; Zaccone, 2004; Lopes, 2010; e Zomighani 

Júnior, 2014) e os outros 09 (nove) são de estrangeiros (Gowan, 2003; Comfort, 2010 e 2016; 

De Giorgi, 2016; e Wacquant, 2002b, 2007, 2010, 2012a e 2012b). 

Neles, percebe-se a dimensão espacial do encarceramento inserida em temáticas 

mais amplas, tais como a seletividade policial, a criminalização da juventude pobre em razão 

da “guerra às drogas”, consequências sociais do encarceramento, a ideia de tripla seletividade 

penal e, ainda, um artigo sobre a temática de pessoas de rua172. A seguir, são descritos os eixos 

temáticos em que essa dimensão aparece.  

 
 
Seletividade penal e atuação policial 

 
A seletividade penal, em especial pela atuação policial, foi o tema mais presente 

nos artigos que trabalham com a dimensão espacial do encarceramento – o que não é uma 

surpresa, sobretudo dentro da criminologia crítica, seguindo a tendência já apontada por Simes 

(2016) e exposta no segundo capítulo da dissertação. Ainda, é nessa temática que estão a maior 

parte dos artigos de brasileiros envolvendo essa dimensão do fenômeno prisional, contando 

com as publicações de Thompson (2000), Zaccone (2004), Lopes (2010) e Zomighani Jr. 

(2014), além de Wacquant (2007, 2010 e 2012a). 

No ano 2000, Thompson escreve sobre a impossibilidade de “reforma da polícia”, 

que considera uma “missão impossível”. A polícia é o primeiro filtro para determinar quais 

pessoas e condutas serão criminalizadas, e dela depende o funcionamento do sistema de justiça 

criminal, determinando qual a “ínfima parcela do universo de ilícitos efetivamente praticados” 

que chegará ao conhecimento das autoridades. Deste modo, a polícia atua como “principal 

peneira no sentido de apartar quem deve padecer os rigores da lei penal dos que devem ficar-

lhe imunes” (p. 247).  

 
172 Gowan (2003) realizou um estudo etnográfico sobre o ciclo vicioso entre encarceramento e pessoas “sem-
teto” em duas cidades dos Estados Unidos (São Francisco e St. Louis), observando os “vários caminhos do 
encarceramento ao desabrigo sem-teto e do desabrigo sem-teto ao encarceramento” (p. 104). Seu foco são as 
correlações entre encarceramento e pessoas sem-teto, havendo assim intertextualidade a literatura estadunidense 
sobre os guetos, mas não diretamente sobre a concentração espacial do encarceramento. 



116 
 

Reformar a polícia é visto para Thompson, portanto, como uma missão impossível. 

O mau funcionamento da corporação não decorre de má gestão, acidente ou maus policiais, mas 

“reside nos próprios fundamentos do sistema”, de modo que seria ingenuidade pretender a 

reforma da polícia, “aperfeiçoá-la, dignificá-la, transformá-la num órgão reto, honesto, 

equilibrado”, uma vez que “o problema da polícia é institucional” (Thompson, 2000, p. 248). 

Nesse contexto, são mencionados quatro fatores que, segundo o autor, num viés criminológico 

não positivista, são determinantes para os processos de criminalização: a visibilidade do delito, 

a conformação do autor ao estereótipo criminoso construído pela ideologia dominante, o agente 

não conseguir se beneficiar de alguma forma de corrupção ou prevaricação e a sua 

vulnerabilidade à violência (Thompson, 2000, pp. 243-245). 

Em especial, a visibilidade da infração se refere ao fato de que um delito “será mais 

visível na medida em que ocorra em lugar com respeito ao qual dispõe a polícia de maior 

facilidade de acesso, tanto em termos de espaço quanto de tempo”, como “ruas, praças, parques, 

praias etc. das cidades” (Thompson, 2000, p. 243), bem como as  

[...] moradias situadas nas favelas, barracos de madeira destituídos de proteção 
sequer razoável contra violações, amontoados uns por dentro dos outros, 
portas, janelas e paredes vazadas, exposta a intimidade dos moradores à vista 
de quem transita pelos caminhos e vielas que lá fazem as vezes de rua. 
(THOMPSON, 2000, p. 244). 

É assim que a seletividade policial impacta na dimensão espacial do 

encarceramento em Thompson, por incluir o componente local nos filtros da abordagem da 

polícia. Contudo, não há como deixar de observar que o artigo é bastante curto 

(comparativamente aos demais publicados na RDS, contendo apenas seis páginas) e não 

apresenta nenhuma referência bibliográfica, obstando o diálogo com a própria criminologia 

crítica brasileira. Além disso, a seletividade espacial aparece apenas de forma lateral no artigo, 

sem constitui uma de suas preocupações centrais.  

Por outro lado, um estudo minucioso e com farta bibliografia de criminologia crítica 

brasileira173 é feito por Orlando Zaccone em “Sistema penal e seletividade punitiva no tráfico 

de drogas ilícitas” (2004), tratando da guerra às drogas e seletividade penal. Para o autor, o 

sistema penal atinge os pobres, negros, moradores das favelas cariocas, e a seleção dessas 

pessoas criminalizadas tem na atuação policial o seu fator determinante, estando mais presente 

em alguns locais do que em outros. A seletividade espacial do encarceramento é abordada 

 
173 A bibliografia do autor inclui autores da criminologia crítica latinoamericana, como Zaffaroni e Lola Anyiar 
de Castro, bem como da criminologia crítica e direito penal brasileiro, como Nilo Batista, Augusto Thompson, 
Juarez Tavares, Maria Lúcia Karam, Vera Malaguti Batista, bem como autores europeus (Nils Christie para tratar 
dos acionistas do nada”, Zygmunt Bauman em “o mal-estar da pós-modernidade”, e Loic Wacquant em “As 
prisões da miséria” (1999). 
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diretamente pelo autor, ao reputar que os “jovens pobres das favelas” são os “alvos fáceis da 

repressão policial” (2004, p. 182). 

Zaccone afirma que se deve “estudar a opção política do Estado ao tratar da maior 

demonstração do exercício de poder a sua disposição, ou seja, o encarceramento”, razão pela 

qual há distorções nos registros de tráfico de drogas nas delegacias de polícia de diferentes áreas 

da cidade174 – afinal “os registros estatísticos revelam com maior precisão a atividade da polícia 

judiciária do que a realidade criminal [...]” (Zaccone, 2004, p. 184). Assim como Thompson, o 

autor enfatiza a seletividade policial. Porém, mais que isso, Zaccone a considera apta até mesmo 

a distorcer a realidade: 

[...] se um pesquisador estrangeiro tivesse acesso às estatísticas, através dos 
registros de ocorrência da polícia civil no Rio de Janeiro, chegaria à conclusão 
de que não existe tráfico de drogas na Barra da Tijuca. – e que – [...] é mais 
do que evidente que os registros realizados pela polícia não correspondem à 
realidade da circulação e comércio de drogas no Grande Rio” (ZACCONE, 
2004, p. 183). 

  Com isso, indica os filtros efetuados pela polícia nos processos de criminalização 

– e permite estabelecer conexões com a “perspectiva do controle social” (Simes, 2016) sobre a 

concentração espacial do encarceramento. Isso porque, a atuação policial se mostra 

determinante para o estabelecimento de quais áreas/bairros serão criminalizados e reputados 

bairros “de criminosos”, e quais não o serão. 

Essas conexões ocorrem também quando Zaccone, ao citar expressamente 

Thompson (2000) em relação aos “fatores preponderantes” para explicar a seletividade penal, 

retoma a “visibilidade da infração, a adequação do autor ao estereótipo do criminoso construído 

pela ideologia prevalente; a incapacidade do agente em beneficiar-se da corrupção ou 

prevaricação; e a vulnerabilidade à violência” (Zaccone, 2004, p. 185). Em relação ao primeiro 

dos critérios (visibilidade da infração), o autor cita a diferença do “espaço” em que ocorre  a 

venda de drogas na zona sul do Rio de Janeiro e outras regiões como Jacarepaguá, Bangu e 

Bonsucesso; as primeiras correspondendo a “áreas residenciais de acesso privado” e as 

segundas, “favelas do Alemão e Cidade de Deus, onde a polícia, ainda que de forma limitada, 

tem acesso livre às vielas e becos onde ocorre o comércio ilegal das drogas” (2004, p. 185). 

Zaccone vai além de Thompson ao considerar o “espaço público” também como 

fator da seletividade punitiva, uma vez que as políticas de segurança estatais são escolhidas não 

 
174 Zaccone explica também a “dupla seletividade” penal pela tipificação das condutas e posteriormente a seleção 
das pessoas, isto é, os processos de criminalização primária e secundária (2004, p. 184). Com base em Nilo 
Batista e Eugenio Raul Zaffaroni, o autor destaca que nesse processo os juízes e Promotores têm suas faixas de 
atuaçã delimitidas pela polícia, que “decide quem vai ser processado e julgado criminalmente” (2004, p. 184). 
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somente com base na incidência da “criminalidade”, mas numa “política bélica de combate às 

drogas” que é diferente a depender da localização em questão (Zaccone, 2004, p. 187). 

Por fim, as explicações sobre a seletividade punitiva dialogam claramente com o 

que Loïc Wacquant denomina de tripla seletividade penal no hiperencarceramento175. Isso 

porque, Zaccone (2004) trata expressamente da seletividade penal representada por um tripé: 

“preto-pobre-favela” (p. 188); quase a mesma ordem elencada por Wacquant em sua definição 

de hiperencarceramento a partir da tripla seletividade de classe, de raça e de espaço. 

Essa questão é aprofundada por Wacquant em “Classe, raça e hiperencarceramento 

na América revanchista” (2012a), artigo no qual é aberta a divergência da utilização do termo 

“encarceramento em massa”, propondo a sua substituição por hiperencarceramento e 

salientando a tripla seletividade penal que lhe é inerente. Ela é composta por filtros de classe, 

raça e espaço (nessa ordem de importância), num processo que resultou na simbiose entre prisão 

e gueto marcado pela construção de um “Estado penal, hiperativo e hipertrófico, que tornou os 

Estados Unidos campeão mundial em encarceramento” (Wacquant, 2012a, p. 231). Trata-se de  

[...] ao mesmo tempo, uma reação atrasada ao movimento dos direitos civis e 
aos motins nos guetos de meados dos anos 1960 [...] e um instrumento 
disciplinar desfraldado para alimentar a revolução neoliberal, ajudando a 
impor o trabalho precário como o horizonte normal de trabalho para as frações 
não qualificadas da classe trabalhadora pós-industrial. (WACQUANT, 
2012a,p. 231). 

Sobre a atuação policial, em artigo de 2007 de Wacquant efetua uma comparação 

entre “metrópoles dos Estados Unidos e do Brasil, apesar das gritantes diferenças econômicas, 

burocráticas e tecnológicas entre ambos” (p. 212). O paralelo se justifica pois  

As semelhanças merecem ser destacadas porque sugerem que o modelo 
analítico inicialmente elaborado para explicar o hiper-encarceramento de afro-
americanos e estendido para iluminar a presença desproporcional de migrantes 
pós-coloniais nas prisões da União Européia, pode ser mais refinado para nos 
ajudar a apreender as diversas formas assumidas pela criminalização da 
marginalidade urbana e suas consequências no âmbito das sociedades de 
Segundo Mundo e das pós-soviéticas, colhidas pela revolução global 
neoliberal antes que pudessem usufruir dos benefícios da era fordista” (p. 
212). 
 

Wacquant (2007, p. 212) menciona que alguns bairros de cidades de ambos os 

países tornaram-se os alvos preferenciais da ação policial, espaços centrais para “inovações e 

exibições da agressiva imposição da lei através da qual o Estado reafirma, ritualisticamente, sua 

capacidade de ação”. Disso decorre o fato de que, para Wacquant, tanto em cidades brasileiras 

como em estadunidenses a “solução penal” ganhou uma “intensidade e destrutividade bélicas 

 
175 Ideia já mencionada no capítulo 02 da dissertação. 
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sem precedentes, algo hoje inimaginável em qualquer outro distrito urbano, especialmente 

depois que, em geral, o trabalho da polícia se tornou mais disciplinado e decoroso” (2007, p. 

212). 

O diagnóstico feito é que nas “cidades brasileiras, a Polícia Militar entra 

rotineiramente nas favelas” (Wacquant, 2007, p. 212) e realiza ações intimidatórias aos 

moradores, práticas de vigilância e coerção estatal que seriam intoleráveis se ocorressem em 

bairros nobres em vez de nos guetos e favelas – ambos conectados, para o autor, ao sistema 

carcerário de cada país (EUA e Brasil) por meio de “práticas de policiamento agressivo e dos 

tribunais repressivos, pelo lado do Estado, e da ‘prisionização’ acelerada de seu tecido social e 

de sua ecologia organizacional, pelo lado da cidade” (Wacquant, 2007, p. 214). Há uma 

constante vigilância estatal nos bairros periféricos, tendo no Estado um ator que aprofunda o 

“abismo social e simbólico” entre os moradores desses locais e os demais residentes da cidade 

(pp. 214-215). Com isso, ao mesmo tempo permite-se “confinar as desordens ao perímetro 

expandido dos bairros marginais e seus apêndices carcerários” e apresentar “valor teatral mais 

amplo aos olhos das audiências das classes média e alta” (Wacquant, 2007, p. 215). 

Ademais, é estabelecida a correlação entre a punição dos moradores desses bairros 

e o projeto neoliberal do Estado, em que “a militarização dos execráveis bairros de pobreza 

urbana serve para moldar e projetar a nova aparência desse peculiar ‘transcendental histórico’ 

que é o Estado neoliberal” (Wacquant, 2007, p. 216). O Estado então exagera a “sua capacidade 

de controlar as populações e os locais problemáticos da cidade grande”, reestabilizando, 

“através da imposição agressiva da lei, as hierarquias que suas classificações oficiais idolatram” 

(Wacquant, 2007, p. 216).  A isso acrescenta-se que esses bairros de “abandono urbano”, para 

Wacquant, são “o principal espaço físico e social dentro do qual o Estado penal neoliberal está 

sendo montado, adotado e testado de forma concreta.” (2007, p. 216).  

Já no artigo “Apêndice teórico: um esboço do Estado neoliberal” (2010)176, 

Wacquant busca traçar um conceito sociológico de neoliberalismo, analisando conjuntamente 

Estado Social e Estado Penal, desenvolvendo sua tese da penalidade neoliberal. Há, para o 

autor, um estado “centauro”: no topo ele é liberal, enquanto que, na base, é paternalista; esse 

 
176 Apesar de publicado no Brasil em 2010 na forma de artigo, este é na realidade o último capítulo do seu livro 
“Punir os pobres” (2009). Isso aconteceu porque a primeira edição brasileira do livro foi publicada em 2003, 
sem que estivesse concluído. A edição francesa do livro foi publicada no ano de 2004 (Punir les pauvres: Le 
nouveau gouvernement de l’insécurité sociale, editora Agone) e a edição estadunidense, no ano de 2009 
(Punishing the poor: the neoliberal government of social insecurity, Duke University Press) – cujo último 
capítulo é “Theoretical Coda: A Sketch of the Neoliberal State”. 
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Estado apresenta “um rosto simpático e gentil para as classes média e alta, e uma cara medonha 

e carrancuda para a classe baixa” (Wacquant, 2010, p. 155). 

Ao longo da sua explanação sobre um conceito sociológico de neoliberalismo, 

Wacquant (2010) menciona, de forma tangencial, a dimensão espacial que seria aprofundada 

em artigos posteriores (2012a). Já anunciava, contudo, que a penalização se efetua por “afiados 

gradientes de classe, etnicidade e lugar e que opera para dividir populações e diferenciar 

categorias de acordo com concepções estabelecidas de valor moral” (Wacquant, 2010, p. 144).  

A tese sobre o Estado Penal é retomada em Zomighani Jr. (2014), quando o autor 

aborda as desigualdades socioespaciais paulistas e avalia que em São Paulo, entre 1995 e 2013, 

houve um incremento punitivo marcado pelo aumento orçamentário na face penal do estado em 

detrimento da sua face social. 

No decorrer do seu artigo, Zomighani Jr. (2014) direciona seu foco às desigualdades 

entre os territórios paulistas e à construção de penitenciárias em municípios do interior de SP. 

Contudo, não deixa de mencionar as periferias como os “espaços mais ativos da ação das forças 

policiais repressivas do Estado, outra enorme violência contemporânea ocorrida pelo acelerado 

processo de aprisionamento” (p. 358), chamando a atenção para o fato de São Paulo ser o estado 

líder nacional de encarceramento. 

Mas não é só o encarceramento que atinge as periferias. Os assassinatos praticados 

pela Polícia Militar também são uma forma de incidência do sistema penal nesses locais, como 

comprovam dados de 2011 indicando que 389 jovens foram assassinados por policiais militares, 

muitos decorrentes de “incursões violentas da Polícia Militar nas periferias pobres”, o que tem 

gerado “movimentos de protesto contra o assassinato de jovens pela PM e a seletividade penal 

da polícia nas periferias paulistanas mais pobres” (Zomighani Jr., 2014, p. 362). A despeito 

desse tema ser objeto de diversas pesquisas na sociologia177, a bibliografia de Zomighani Jr. 

não as inclui, mas dialoga apenas com autores da autores da geografia (para tratar sobre 

territórios) e estrangeiros como Nils Christie e Loïc Wacquant. 

Outro artigo da RDS que envolve a dimensão espacial do encarceramento em razão 

da atuação policial é “Política e segurança pública: uma vontade de sujeição” (Lopes, 2010). O 

autor se debruça sobre como projetos nacionais de segurança pública formulados no período de 

2001 a 2003 expandiram fluxos criminalizadores e punitivos, tendo como alvo as periferias e 

bairros pobres e tratando-os como locais privilegiados para a ação governamental – seja para 

 
177 Conforme abordado no capítulo 03 da dissertação. 
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considerá-los zonas de foco de criminalidade e objeto de policiamento ostensivo ou para a 

realização de programas sociais focados nas crianças e adolescentes e de prevenção de delitos. 

A temática dos planos de segurança pública observada por Lopes (2010) envolve, 

assim, a dimensão espacial do encarceramento. É nas periferias que se concentra a atuação 

policial e nelas ocorrem as criminalizações, estando os moradores desses locais em situação de 

maior vulnerabilidade frente à seletividade penal nos planos de segurança pública. O artigo 

também dialoga indiretamente com a justiça penal atuarial – ou, conforme Dieter (2013), a 

política criminal atuarial178 –, associando áreas periférias e favelas a zonas de risco em que 

haveria muitos criminosos. Por fim, Lopes traça um paralelo entre periferias e campos de 

concentração 

Associar as periferias a atuais campos de concentração na sociedade de 
controle é uma estratégica problematização diante da possibilidade de 
deslocamentos de aprisionamentos das prisões e Febem, para os meios abertos 
(municipalização das medidas socioeducativas ou penas alternativas), ou pelas 
mortes operadas em ambos os lados por tribunais paralelos e comandos 
especiais. A localização do inimigo justifica que se exerça um controle social 
mais autoritário sobre toda a população, como único modo de identificá-los e, 
por consequência, impor limitações à liberdade com o objetivo de reduzir o 
risco de uma identificação errônea que leve a condenações e mortes de 
inocentes. (LOPES, 2010, pp. 362-363). 

Como se trata de um texto curto (apenas seis páginas) e de poucas referências 

bibliográficas179, não é possível estabelecer com profundidade intertextualidades com demais 

produções acadêmicas que tratem de seletividade policial, “guetos”, prisões como campos de 

concentração, encarceramento e periferias ou outros temas correlatos. 

 

Criminalização da juventude pobre pela guerra às drogas 

Os processos de criminalização de jovens pobres em razão da guerra às drogas é 

uma temática que apareceu na RDS ligada à dimensão espacial do encarceramento, conforme 

 
178 Segundo Dieter (2013), “(...) entende-se por Política Criminal Atuarial o uso preferencial da lógica atuarial 
na fundamentação teórica e prática dos processos de criminalização secundária para fins de controle de grupos 
sociais considerados de alto risco ou perigosos mediante incapacitação seletiva de seus membros. O objetivo 
do novo modelo é gerenciar grupos, não punir indivíduos: sua finalidade não é combater o crime – embora saiba 
se valer dos rótulos populistas, quando necessário – mas identificar, classificar e administrar segmentos sociais 
indesejáveis na ordem social da maneira mais fluida possível. (...) sua manifestação mais visível consiste no uso 
de prognósticos de risco elaborados a partir de estatísticas criminais relativas a um grupo social para determinar 
critérios de justiça aplicáveis a alguém identificado como seu integrante, seja na condição de suspeito, acusado 
ou condenado. (...) Política Criminal Aturaial envolve, portanto, diferentes discursos e técnicas em função de 
um só objetivo. A retórica do risco legitima o uso de instrumentos de cálculo atuarial para reorientação do 
sistema de justiça criminal, cujo fim imediato é o controle social de coletivos sociais, não de pessoas concretas.” 
(p. 20). 
179 São feitas menções a Wacquant, Thiago Rodrigues, Anne Applebaum, Hannah Arendt e Edson Passetti. 
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os artigos de Vera Malaguti Batista (1996), Orlando Zaccone (2004) e Humberto Zomighani 

Jr. (2014). 

Em “Drogas e criminalização da juventude pobre no Rio de Janeiro” (1996), Batista 

trabalha com processos do Juizado de Menores do Rio de Janeiro entre os anos de 1968 a 1988, 

“desenvolvendo estatísticas sobre a criminalização por drogas”, constatando uma maior 

criminalização a partir de 1973, o que pode ser explicado pelo neoliberalismo (Batista, 1996, 

p. 239).  Assim, busca “traçar as origens da questão da criminalização por drogas na conjuntura 

brasileira de 1978 e 1988 na transição do autoritarismo” e “entender e reconstruir a trajetória 

da juventude pobre criminalizada, através dos indícios de sua passagem por reformatórios, 

juizados e delegacias, constantes nos processos do juizado de menores”  (p. 233). Sua hipótese 

central é que as “massas urbanas marginais, num quadro neoliberal de redução da classe 

operária simultânea à destruição do Estado, são a clientela desse sistema penal”, recaindo sobre 

tais setores a “violência cotidiana”, em que os jovens pobres moradores das favelas são levados 

à “destruição” tanto pela “criminalização” quanto pela “violência urbana” (1996, p. 234). 

A dimensão espacial do encarceramento é destacada como componente da 

seletividade penal, apesar de não ser o foco do artigo. Aliás, nota-se que ele foi escrito em 1996, 

há mais de 20 anos, quando ainda estava por vir o grande encarceramento hoje vivenciado pelo 

Brasil, mas naquela época Batista (1996) já indicava a importância do elemento local na 

dinâmica dos processos de criminalização, sobretudo no tráfico de drogas em que “o estereótipo 

do bandido vai se consumando na figura de um jovem negro, funkeiro, morador de favela” 

(1996, p. 233). 

A seletividade espacial, contudo, não é aprofundada e chega a ser ocultada em 

alguns momentos, em detrimento da classe e raça. Ademais, o texto apresenta poucas 

referências bibliográficas180 – nenhuma delas sobre a dimensão espacial do encarceramento. 

Batista trata como dado o fato de que os criminalizados pelo tráfico de drogas da juventude 

carioca residem nas favelas, mas não há mobilização de conceitos ou quadros teóricos 

explicativos disso, exceto a menção, como plano de fundo, das reformas neoliberais pelas quais 

o país passava à época. 

Zaccone (2004), em seu já citado estudo sobre a seletividade penal no tráfico de 

drogas, refere-se a Batista (2003) para expor que o estereótipo do criminoso se consuma na 

 
180 As referências do texto são: “(1) Zaffaroni, Eugenio, Raul – Em Busca das penas perdidas, Rio de Janeiro, 
1991, p. 13. (2) Neder, Gizlene – Em nome de Tânatos, Rio de Janeiro, 1993. (3) Batista, Nilo – in Discusros 
Sediciosos nº2, p. 304. (4) Gomes da Costa, A,C, - De Menor a Cidadão – CBIA. (5) Cf. Gomes da Costa, p. 
cit., p. 16. (6) Migliari, Mª. de Fátima – Infância e adolescência pobres no Brasil, Rio de Janeiro, 1993. (7) Del 
Olmo, Rosa – A Face Oculta da Droga, Rio de Janeiro, 1990.  
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figura do “jovem negro, funkeiro, morador da favela, próximo do tráfico de drogas, vestido 

com tênis, boné, cordões, portador de algum sinal de orgulho ou de poder e de nenhum sinal de 

resignação ao desolador cenário de miséria e fome que o circunda” (Zaccone, 2004, p. 186). 

Esse fenômeno não pode ser dissociado da guerra às drogas e a conclusão do autor é que a 

“atual política de guerra contra as drogas, para além de revelar um verdadeiro fracasso naquilo 

que se propõe, oculta sua real função que cumpre com magnitude: o controle social das classes 

perigosas” (p. 194), no mesmo sentido de outros estudos de criminologia crítica. 

A questão das drogas volta a ser destacada no artigo de Zomighani Jr (2014), ao 

incluir em seu artigo um tópico sobre seletividade penal e o perfil da pessoa presa em São Paulo 

(p. 365). Entretanto, não menciona o elemento espacial relacionado às periferias, indicando 

somente que os alvos do sistema penal são homens, jovens, de baixa escolaridade, 

predominantemente pardos e com negros sobrerrepresentados e brancos subrepresentados, 

presos por crimes patrimoniais e ligados à lei de drogas e/ou estatuto do desarmamento 

(Zomighani Jr., 2014, p. 366). 

 
 

Consequências sociais do encarceramento 
 
Por fim, autores estrangeiros foram responsáveis por 06 artigos que retratam, direta 

ou indiretamente, consequências sociais do encarceramento (Wacquant, 2002b, 2012a, 2012b; 

Comfort, 2010 e 2016; De Giorgi, 2016), sendo que cinco deles enfatizam o fato de o 

encarceramento se concentrar em determinados locais (Wacquant, 2002b, 2012a, 2012b; 

Comfort, 2010 e 2016). 

Wacquant aborda o tema em alguns de seus artigos, apesar de não endossar a noção 

de “efeitos colaterais” do encarceramento, entendendo que são efeitos constitutivos do 

encarceramento181. 

No ano de 1998, escreveu “A tentação penal na Europa”, publicado na RDS em 

2002, tendo como objeto central a transição do “Estado social” ao “Estado Penal”, em um 

contexto em que as medidas de recrudescimento penal não são uma exclusividade 

estadunidense, observando-se também em países da Europa. Wacquant argumenta que “o 

Estado penal europeu está, desde agora, sendo instalado na prática, enquanto a construção de 

um eventual Estado social continental vegeta na condição de projeto e de boas intenções” (p. 

 
181 Divergência exposta no capítulo 02 da dissertação.  
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10) – e esse processo conta com diversas consequências sociais, desde a estigmatização 

territorial até desestabilização familiar:  

Como demonstram Western e seus colaboradores, o aumento da população 
carcerária faz baixar, a curto prazo, as taxas de desemprego, fazendo 
desaparecer das estatísticas um importante contingente de desempregados. 
[...] Ao que se acrescentam os efeitos do encarceramento sobre as populações 
e os espaços mais diretamente colocados sob a tutela penal: estigmatização, 
interrupção das estratégias escolares, matrimoniais e profissionais, 
desestabilização das famílias, amputação das redes sociais, enraizamento em 
bairros marginalizados, onde o encarceramento se banaliza como uma ‘cultura 
de resistência’ ou mesmo de desafio à autoridade, e todo o cortejo de 
patologias, sofrimentos e violências (inter)pessoais comumente associados à 
passagem pela instituição carcerária. (WACQUANT, 2002b, p. 10). 

Em 2012, ao tratar das interrelações entre prisão e gueto, vê na expansão do Estado 

penal uma “resposta à implosão do gueto” em que “o gradiente de classe no aprisionamento 

racializado foi obtido mediante a delimitação de um local particular: os remanescentes do gueto 

negro.” (2012a, p. 237). Com efeito, é o “hipergueto degradado, duplamente segregado por raça 

e classe, por um lado e, por outro, dos bairros negros satélites de classe média, que se 

proliferaram rapidamente nas áreas adjacentes esvaziadas pelo êxodo em massa de brancos para 

os subúrbios” (2012a, p. 238).182 

Numa crítica à ideia de reinserção de egressos do sistema prisional, Wacquant 

contesta a ideia de uma “indústria de reinserção”. Há um círculo vicioso envolvendo a maioria 

dos egressos, entre os “bairros dilapidados da metrópole dual” e o cárcere, ao mesmo tempo em 

que o Estado se utiliza do seu aparato penal para “conter as desordens provocadas pela 

desregulamentação econômica e pela retração dos serviços sociais nas regiões inferiores do 

espaço social e físico”, o que seria provado pelas altas taxas de reincidência (2012b, p. 256).  

Novamente é feita a crítica da visão da prisão como um mundo fechado em si 

mesmo, apartado do restante da sociedade, em especial na “linguagem convencional da 

‘transição da prisão para a comunidade’ usada por profissionais e analistas da ‘reinserção’” 

(Wacquant, 2012b, p. 256-257). Pelo contrário, os mundos intra e extra prisão são cada vez 

 
182 Para Wacquant (2012a, p. 239), é necessário compreender o gueto como “um instrumento de controle 
etnorracial na cidade”, visto como “dispositivo socioespacial através do qual uma categoria étnica dominante 
segrega um grupo subordinado e restringe suas oportunidades de vida, no intuito tanto de explorá-lo quanto de 
excluí-lo da esfera de vida dos dominadores.” (p. 239). Isso porque, para Wacquant, o gueto foi a “terceira 
‘instituição peculiar’” dos Estados Unidos (após a escravidão e o regime de leis “Jim Crow”), tendo delimitado 
“o confinamento e o controle de afro-americanos na ordem urbano-industrial”. 
Sobre a similitude e simbiose entre prisão e gueto, Wacquant afirma que este é “uma espécie de ‘prisão 
etnorracial’ na cidade, ao passo que a prisão funciona à maneira de um ‘gueto judicial’” (p. 240), em que ambos 
envolvem os mesmos alvos. Com isso, “o gueto foi ‘aprisionado’ quando sua composição de classe tornou-se 
monotonamente pobre, suas relações sociais internas cresceram marcadas pela desconfiança e pelo medo, e suas 
organizações locais encolheram, sendo substituídas pelas instituições de controle social do Estado” (p. 240-241). 
Por outro lado, o processo inverso também aconteceu, “a prisão foi ‘guetizada’” (p. 241). 
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mais interpenetrados “sob o regime atual de hiperencarceramento centrado nos bairros 

abandonados, para não mencionar que esses desolados cenários urbanos apresentam poucos dos 

aspectos sociais e morais positivos comumente associados ao termo ‘comunidade’. 

Complementa que   

Para os prisioneiros negros das camadas inferiores, que fornecem o maior 
contingente de admissões, uma prisão inflada e o hipergueto estéril 
estabelecem um relacionamento articulado de continuidade estrutural, 
substituição funcional e sincretismo cultural de tal modo que, sem dizer 
respeito ao seu status custodial, eles permanecem confinados em espaços 
sociais caracterizados por um extremo desnudamento material, excessiva 
suspeita social, violência rotineira e instituições públicas fracassadas 
(WACQUANT, 2012b, pp. 256-257). 

Ainda, é contestada a falácia da reintegração de egressos do sistema prisional: 

“Como poderia haver ‘reinserção’ quando eles estão imersos em uma malha carcerária que 

abarca a prisão e os bairros profundamente permeados e constantemente desestabilizados pelo 

Estado penal?” (Wacquant, 2012b, p. 257). Na realidade, programas de reinserção: 

não são um antídoto, mas uma extensão da contenção punitiva como técnica 
de governo para administrar categorias e territórios problemáticos na cidade 
dual [...] parte integrante da engrenagem institucional do hiperencarceramento 
[...] cujo alcance estendem para além das grades e ao longo da vida dos presos, 
mantendo-os sob severa vigilância e meticulosas injunções da justiça criminal, 
mesmo quando eles voltam para seus bairros deserdados” (WACQUANT, 
2012b, p. 261). 

As consequências sociais da punição aparecem também em Comfort (2010), em 

artigo que dialoga com a literatura estadunidense sobre concentração espacial do 

encarceramento183. A autora descreve como até os anos 2000 os trabalhos em língua inglesa 

sobre “punição além do transgressor legal” eram escassos (Comfort, 2010, p. 175), havendo 

uma expansão desse campo de estudos a partir do aumento do encarceramento estadunidense 

ao final dos anos 1990, uma vez que esse processo teve seu impacto concentrado em populações 

específicas. Nesse sentido, os estudos passaram a focar nos efeitos deletérios do encarceramento 

sobre várias esferas da vida das pessoas atingidas direta e indiretamente por ele: emprego, 

saúde, moradia e outros indicadores sociais – contexto em que o sistema penal penetrou a vida 

de pessoas próximas aos condenados184.  

Diversamente de estudos que separam os efeitos do encarceramento em 

“categorias” (por exemplo, os efeitos sobre as crianças, sobre as famílias, sobre as 

 
183 Discutida no capítulo 02 da dissertação. 
184 Para Comfort, a vida dos “parentes, amigos próximos e conhecidos foram penetradas pelo sistema de justiça 
criminal”, já que estas pessoas “ofereceram apoio material e moral para os presos, ou receberam os ex-
presidiários em suas casas e em suas ruas” (Comfort, 2010, p. 177). 
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comunidades) – os quais, segundo Comfort, caracterizaram o início dessa literatura – o artigo 

da autora segue de outra abordagem, analisando-os conjuntamente:  

Inicio levando em consideração os efeitos punitivos sentidos pela família, 
pelos amigos e pelos vizinhos dos infratores através de suas experiências de 
contato direto com as autoridades de justiça criminal e prisões. Em seguida, 
examino como as consequências inesperadas do confinamento se estendem 
além do presidiário, afetando a saúde, as oportunidades econômicas e o capital 
social dos parentes e moradores que lhe são próximos. 
Finalmente, discuto os efeitos paradoxais que transpiram quando o sistema de 
justiça criminal torna-se a instituição social mais poderosa, mais 
consistentemente disponível aos pobres americanos e que, na falta de outra 
opção, assume uma quantidade de funções anteriormente a cargo do braço 
social do Estado. Buscando desenredar e esclarecer esses três tipos de 
consequências, essa abordagem coloca em destaque como a ampla variedade 
de meios – óbvios, sutis e inesperados – que os mecanismos do Estado 
organizaram para punir os infratores influencia profundamente as vidas de 
pessoas legalmente fora de seu alcance (COMFORT, 2010, p. 177). 

 
Entre as diversas formas pelas quais a punição extrapola a figura do condenado, 

Comfort menciona algumas delas relacionadas aos bairros de pessoas próximas a presos. 

Parentes, amigos e vizinhos, segundo a autora, têm um maior contato com o sistema prisional 

quando presenciam as atividades dos agentes da justiça criminal e são alvo da vigilância e 

controle policial em seu ambiente – no que se incluem os “moradores de um bairro patrulhado” 

(Comfort, 2010, p. 179) – ou também quando alguém testemunha outra pessoa ser detida, a 

exemplo de crianças que estão presentes quando seus pais são presos.  

A literatura sobre efeitos colaterais do encarceramento (Mauer e Chesney-Lind, 

2002) é citada pela autora, sobretudo a relação entre altas taxas de encarceramento e a redução 

do “capital social dos moradores dos bairros empobrecidos” devido aos “deslocamentos 

continuados dos infratores condenados” (Comfort, 2010, p. 191). Nesse ponto, quando 

menciona a teoria da mobilidade coercitiva em Clear e Rose (2003), a autora nota que ela parte 

da teoria da desorganização social na medida em que defende que nas áreas onde há excessiva 

mobilidade dos moradores, em razão do fluxo de entrada e saída da prisão, haverá maior 

propensão ao crime pois esses locais “carecerão da infraestrutura estável que é demandada 

como fundamento de um controle social informal” (Clear, 2002, p. 182).185 

 
185 Comfort indica que Clear e Rose abordam noções de desorganização social e de controle social informal e 
descrevem como o encarceramento e reingresso de “porções significativas da população adulta encorajam a 
rotatividade residencial e abalam as redes sociais”, tendo como resultado a deterioração das condições 
socioeconômicas desses locais e enfraquecimento de “sentimentos de solidariedade comunitária”, 
comprometendo a qualidade de vida dos moradores desses bairros (Comfort, 2010, p. 191). Entretanto, a autora 
também aponta que esse argumento é contestado por outros autores (Lynch e Sabol, 2004), segundo os quais 
mais aprisionamento tornava os moradores mais “dispostos a se envolver no controle social informal” (Lynch & 
Sabol, 2004, pp. 157-58), advertindo para a necessidade de mais pesquisas visando a “possibilidade de 
generalização de seus resultados”, mas que, de todo modo, “suas constatações ‘complicam substancialmente 
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A conclusão de Comfort, após concordar com Wacquant no sentido de um 

deslocamento do Estado social para o Estado Penal, é que as ciências sociais devem promover 

“pesquisas que alimentem os debates legais nesse campo relativamente novo, com uma ênfase 

particular em estudos sistemáticos e integrados [...] do pleno impacto das sanções penais que 

acabam considerando o infrator legal como um segregado social” (Comfort, 2010, p. 197).  

Posteriormente, foi publicado outro artigo da autora na RDS, abordando a forma 

como jovens presos na passagem para a idade adulta lidam com a experiência do 

encarceramento, tanto em seus aspectos negativos como positivos (Comfort, 2016). A autora 

contextualiza o tema tratando do aumento nas taxas de encarceramento estadunidense, com 

consequências “particularmente severas para os moradores dos bairros precários, 

predominantemente negros” (p. 379), que passaram a ser presos enquanto seus pares brancos 

cursavam faculdade.  

Contudo, diversamente de seu artigo anterior publicado na revista (2010), neste 

Comfort não tem como um de seus objetos a concentração espacial do encarceramento. O tema 

apenas é mencionado de forma tangencial, sendo indicado como referências bibliográficas 

Bobo e Thompson (2010)186, Sampson e Loeffler (2010)187 e Wacquant (2010)188, ou seja, 

alguns dos principais referenciais teóricos do debate. Afinal, para Comfort não há dúvidas de 

que “os afro-americanos dos bairros pobres enfrentam uma probabilidade extremamente 

elevada de que eles mesmos ou seus entes queridos sejam presos” (2016, p. 387-388).  

Chama a atenção o fato de que todos os artigos nesse subtópico são de autores dos 

Estados Unidos – e dialogam com a produção acadêmica de seu país –, não havendo 

representantes do Brasil em artigos dessa temática. Diante disso, cabe a reflexão sobre o porquê 

dessa ausência de artigos brasileiros na RDS, isto é, se a abordagem do tema via “consequência 

sociais” do encarceramente não é pertinente ao processo de expansão prisional brasileira, ou, 

caso contrário, indagar por qual motivo os artigos expostos acima ficaram isolados do restante 

da revista. 

Em suma, esse subtópico sobre dimensão espacial do encarceramento permite 

observar que o “espaço” é um elemento considerado em algumas das análises, porém na maioria 

das vezes de modo latera, e não como o foco dos estudos. Nota-se que ele é trabalhado em em 

 
nossa visão de como o encarceramento afeta as comunidades’ (p. 158) e refletem sobre os caminhos em que os 
estudos do impacto dos processos de coerção sobre os moradores de bairro poderiam ser posteriormente 
desenvolvidos e aperfeiçoados” (Comfort, 2010, p. 191). 
186 “Racialized mass incarceration: Poverty, prejudice, and punishment”. 
187 “The local concentration of mass incarceration” . 
188 “Classe, raça e hiperencarceramento na América revanchista”. 
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artigos de brasileiros ao tratar sobre atuação policial nas favelas cariocas (Thompson, 2000; 

Zaccone, 2004) e periferias de São Paulo (Zomighani Jr.) ou, ainda, ao considerar-se as 

periferias como alvo preferencial da atuação policial em planos de segurança públicas (Lopes, 

2010). Essa atuação policial está ligada à “guerra às drogas” brasileira, como expõem Batista 

(1996), Zaccone (2004) e Zomighani Jr. (2014), porém sempre mantendo o foco em outros 

fatores que não o espaço. Ainda, as publicações de brasileiros sobre o tema não incluíram a 

literatura das consequências sociais do encarceramento, presente em diversos artigos de autores 

estadunidenses, destacando-se os de Wacquant (2002b, 2012a, 2012b). 

 
 
4.3.2. Escola de Chicago 

 
O segundo eixo da pesquisa, apontado como “Escola de Chicago”, foi o que teve o 

menor número de artigos na RDS. Foram apenas dois – Shecaira (2000) e Pedrinha (2014) – 

sendo que somente o primeiro deles aborda diretamente a Escola de Chicago. 

Em “Apontamentos sobre criminologia crítica”, Pedrinha (2014) efetua uma 

revisão bibliográfica da criminologia crítica e de seu atual estágio, tanto no Brasil como na 

Europa e na América Latina. Deste modo, inicia-se o texto com a “desconstrução da 

criminologia positivista”, ao que sucede uma análise dos principais quadros teóricos e 

influências da criminologia crítica (apontando Marx, Rusche, Foucault, Pavarini e Melossi 

como seus representantes) e, na sequência, trata “Das Teorias do Conflito e do Labeling 

Approach aos fundamentos da Criminologia Crítica” (p. 283). Pedrinha (2014) destaca – como 

de praxe em textos de criminologia crítica brasileira – para a importância do labeling approach 

no rompimento com o paradigma etiológico, por “deslegitimar o sistema penal” (p. 286). 

No entanto, a menção à Escola de Chicago foi feita em um único parágrafo, quando 

discorre sobre “teorias sociológicas” funcionalistas, como a Escola de Chicago e a Anomia. 

Pedrinha (2014) reconhece a importância delas em criticar alguns aspectos da criminologia 

positivista, contudo, afirma que “as mais ferrenhas críticas à Criminologia Positivista advieram, 

efetivamente, com a Criminologia Crítica, que desconstitui seus fundamentos, objeto e método” 

(p. 276). A única referência bibliográfica da “Escola de Chicago” é o livro “Espaço urbano e 

criminalidade: lições da Escola de Chicago” (Freitas, 2014), indicado em nota de rodapé,  e 

nada mais é mencionado sobre o tema; o artigo prossegue tratando de criminologia crítica. 

Por outro lado, a Escola de Chicago é o objeto central de “Importância e atualidade 

da Escola de Chicago”  (Shecaira, 2000). O artigo trata da teoria estadunidense da ecologia 

criminal da primeira metade do século XX, buscando compreender quais as principais 
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contribuições da “Escola de Chicago” que permanecem importantes. Argumenta-se que, apesar 

de incompleta para explicar as determinantes do crime, a referida escola foi e segue relevante 

em sua metodologia empírica189 e em suas propostas de política criminal preventivas. 

O ponto de partida é o processo de “desenvolvimento urbanístico, econômico e 

financeiro” da cidade de Chicago, na passagem do século XIX para o XX, que gerou 

crescimento populacional e a vinda de imigrantes de diversos países, tendo como consequência 

o rompimento com mecanismos de controle social informal. Isso teria acarretado “graves 

problemas sociais, trabalhistas, familiares, morais e culturais”, que, segundo Shecaira (2000), 

“se traduzem em um fermento conflituoso potencializador da criminalidade” (p. 151).190 

Após essa contextualização, são citados alguns conceitos centrais para a Escola de 

Chicago a partir da leitura que Shecaira (2000) faz de Park (1967). Entre eles, tem-se a cidade 

como “estado de espírito, um corpo de costumes e tradições”; o  controle social informal como 

aquele “exercido pela vizinhança” e que é perdido em grandes cidades; a noção de “região 

moral”, em que “indivíduos de uma mesma raça ou origem passam a intensificar a intimidade, 

a solidariedade dos grupos de vizinhança”191; os “distritos de depravação” que se formariam 

em “áreas segregadas”; e, por fim, o conceito de “mobilidade”, isto é, a mudança de organização 

ecológica da cidade que “é representada pela mudança de residência, de emprego, a ascensão 

social ou a decadência” (Shecaira, 2000, p. 154-156). A relação estabelecida entre mobilidade 

e controle social é: 

Quanto maior a mobilidade menor é o controle social informal, exercido pelo 
cidadão em face das relações de vizinhança. Estas áreas de mobilidade são 
exatamente aquelas onde se desenvolvem áreas de promiscuidade, vício, onde 
há maior delinquência juvenil, maior número de menores abandonados etc. É 
isso que explicaria os maiores índices de criminalidade, ou de condutas 
desviadas, serem, via de regra, mais pronunciados nas grandes cidades do que 
nas pequenas. É o índice de mobilidade (e fluidez) que acaba por determinar 
a impossibilidade de um efetivo controle social informal. (SHECAIRA, 2000, 
p. 156). 

Na sequência, o artigo aborda especificamente a teoria da “ecologia criminal” e 

seus dois conceitos fundamentais: “desorganização social” e “áreas de delinquência que 

obedecem a uma gradient tendency” (Shecaira, 2000, p. 157-158). O primeiro seria 

 
189 Como exemplo do legado metodológico da Escola de Chicago, Shecaira menciona a elaboração, no ano de 
1995, de um mapa da violência de São Paulo, com a distribuição e variação da taxa de homicídios pelos bairros 
da cidade e sua comparação com índices socioeconômicos (Shecaira, 2000, p. 152).   
190 Ou seja, seria um “meio social desorganizado e criminógeno que se distribui diferenciadamente pela cidade” 
(Shecaira, 2000, p. 151). 
191 Para Shecaira, “muitas vezes o conceito de região moral é pensado como aquele que tem um código moral 
divergente, fato que ensejaria a discussão, surgida anos mais tarde, de se explicar a criminalidade em face de 
uma subcultura específica de uma área social ou de um grupo de indivíduos” (2000, p. 156). 
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caracterizado pelo rompimento com os “mecanismos tradicionais de controle [...] uma 

experiência por que passa o recém-chegado à cidade com uma rejeição de hábito e concepções 

morais, acompanhados do conflito interior e do seu sentimento de perda pessoal”. Isso porque 

as transformações na cidade reduziram o “papel desempenhado pela vizinhança” no controle 

social, contribuindo para o “aumento do crime nas grandes cidades” (Shecaira, 2000, p. 158).  

Já as áreas de delinquência obedeceriam uma tendência em gradiente que representa 

o processo de urbanização de Chicago em “anéis”. Como explica Shecaira (2000, p. 158), cada 

anel corresponde a uma zona: os primeiros formados a partir de uma área central (comercial), 

sucedidos pela segunda zona (de transição), ao que sucede a terceira zona (residencial) e uma 

quarta zona (classe média), com, ao final, a quinta zona (na qual residiriam os ricos). 

A segunda zona é tida como a que mais se afeta pelo crescimento da zona anterior, 

sendo “objeto de degradação constante”, além de estar “sujeita à mobilidade da população, 

sempre disposta a abandonar a proximidade com a zona degradada pelo barulho, agitação, mau 

cheiro das indústrias etc” (Shecaira, 2000, p.159). Deste modo, nas áreas de delinquência 

haveria concentração de altos índices de criminalidade “relacionados à degradação física, à 

segregação econômica, étnica, racial, às doenças etc.”, sendo que “estudos estatísticos de 

milhares de casos lograram demonstrar que a criminalidade correlacionava-se à localização de 

residência daquelas pessoas nas cinco zonas concêntricas” (Shecaira, 2000, p. 160). Em outros 

termos, a criminalidade não seria um atributo inerente ao homem, mas relacionado à região da 

cidade na qual reside.  

Shecaira explica (2000, p. 160) que nas zonas de maior conflitividade, haveria 

maior desorganização social e menor controle social informal “sobre adultos e principalmente 

sobre os jovens, razão pela qual na “grande cidade não há o controle informal que existe nas 

pequenas”, o que “decorre do anonimato do ser” e relações impessoais. Desse diagnóstico de 

funcionamento da cidade, decorrem propostas de política criminal de viés preventivo para 

amenizar a desorganização social. Elas são focadas no envolvimento comunitário e 

reconstituição da solidariedade social, buscando a “melhoria das condições sociais, 

econômicas, educacionais das crianças (em especial) para eliminar o padrão referencial 

desviante provido pelas cidades”, bem como a  “melhoria das residências”, conservação de 

prédios, saneamento básico nos bairros e a iluminação pública (Shecaira, 2000, p. 161-162). 

Ao final, para tratar da “atualidade” da Escola de Chicago, Shecaira aponta para a 

“política de vertente ecológica chamada ‘tolerância zero’” (2000, p. 163), cuja eficiência é 



131 
 

criticada e contraposta pelas intervenções urbanas tidas como bem sucedidas orientadas pela 

referida escola192. 

O balanço é que, positivamente, para Shecaira (2000), houve a preocupação com a 

metodologia empírica, chamando a atenção para a criminalidade nas “áreas pobres e 

deterioradas da cidade” e possibilitando o surgimento de outras teorias como a das subculturas 

criminais (p. 165). Ademais, ela foi importante na superação do paradigma da criminologia 

positivista, isto é, da “visão etiológica da delinquência”, inaugurando um “paradigma 

reformista da resposta ao crime” (Shecaira, 2000, p. 165) – na realidade, seria uma etiologia 

sociológica multifatorial. 

A atualidade da Escola de Chicago estaria evidente uma vez que os processos de 

desorganização social, para Shecaira (2000), também estão presentes nas cidades brasileiras. 

Em suas palavras: “estamos expressando, 50 anos depois, um conceito trazido pelos teóricos da 

Universidade de Chicago [...]” (Shecaira, 2000, p. 159). 

Por outro lado, as críticas se referem ao viés tido como conservador e ao 

determinismo ecológico, pois “em uma primeira leitura pode-se relacionar áreas deterioradas e 

pobreza com a criminalidade e áreas nobres da cidade e riqueza com não criminalidade”. Além 

disso, tem-se que a “análise estritamente ecológica tende a ser substituída, desde os anos 50, 

pelo estudo da área social e métodos estatísticos multivariados”, e que, ainda, trata-se de uma 

teoria incapaz de explicar a criminalidade fora das áreas supostamente delitivas, negligenciando 

também a cifra oculta da criminalidade na medida em que trabalha apenas com dados oficiais, 

numa aceitação acrítica do conceito de delito. (Shecaira, 2000, p. 165) 

A conclusão é que a Escola de Chicago leva à priorização da ação preventiva e 

minimização da ação repressiva  e que no “âmbito puramente metodológico, depois da Escola 

de Chicago, não há qualquer política criminal séria que não se baseie em estudos empíricos da 

criminalidade na cidade” (Shecaira, 2000, p. 166). 

Do artigo de Shecaira, portanto, é possível observar que a Escola de Chicago é 

referida como aquela da primeira metade do século XX, tendo como expoentes autores como 

Shaw, Mcckay, Park, entre outros.  As referências bibliográficas do artigo ilustram isso de 

forma clara: a obra mais recente da Escola de Chicago é de 1948, sendo que todas são da 

primeira metade do século XX, sobretudo as décadas de 1920 a 1940193. Isso significa também 

 
192 O autor cita como exemplo o Puerto Madero”, na cidade de Buenos Aires (Shecaira, 2000, p. 164). 
193 “Mário A. Eufrásio. Estrutura Urbana e ecologia humana: a escola sociológica de Chicago (1915-1940). São 
Paulo. Ed. 34. 1999”; “Clifford R. Shaw & Henry D. Mckay. Juvenile delinquency and urban areas: a study of 
rates os delinquents in relation to differential characteristics os local communities in American cities. Chicago. 
The University of Chicago Press, 1942; Clifford R. Shaw, The jack-roller: a linquent boy’s own story. Chicago, 
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que Shecaira não tratou da chamada “nova” Escola de Chicago – o que é compreensível na 

medida em que o artigo foi escrito no ano 2000 e a literatura estadunidense que passou a 

revisitar a escola de chicago se iniciou poucos anos antes, em especial com Robert Sampson 

(1999) e foi intensificada a partir dos anos 2000 (Clear, 2007; Sampson, 2010). Tampouco 

levou em consideração desenvolvimentos posteriores da Escola de Chicago, como os de Whyte 

(1943) e Cohen (1955), contestando a noção de desorganização social. 

De todo modo, observa-se que o tema da concentração espacial do encarceramento 

e a relação entre encarceramento e periferias não foi objeto de nenhum dos artigos da RDS que 

trataram sobre o eixo “Escola de Chicago”.  

 

 

4.3.3. Teses de Loïc Wacquant 

 
No terceiro eixo estão os artigos que trataram sobre alguma das teses de Loïc 

Wacquant, seja para confirmá-las, testá-las ou refutá-las.  

O sociólogo francês tem um lugar privilegiado na revista. Wacquant foi o terceiro 

autor que mais publicou na RDS, com 09 artigos, sendo que 05 deles tratam diretamente da 

dimensão espacial do encarceramento e um deles é justamente o que define o 

hiperencarceramento e coloca o elemento espacial como constitutivo da tripla seletividade 

penal (orientada por classe, raça e espaço). 

Além disso, há 10 (dez) artigos escritos por brasileiros que se propõe a discutir suas 

teses (Silveira Filho, 2007; Silva, 2010; Arguello, 2012; Bravo, 2012; Rodrigues e Nascimento, 

2012; Pedrinha, 2014; Pedrinha e Souza, 2016; Zomighani Júnior, 2014; Macedo, 2014; Lemos 

e Ribeiro Júnior, 2016), bem como um de Alessandro De Giorgi (2016).  

Esses 20 (vinte) artigos representam o campo que encontrou o maior número de 

artigos analisados nessa dissertação. No entanto, em geral, eles se limitaram à tese da 

penalidade neoliberal de Wacquant, especialmente a noção de Estado social e Estado penal, 

ficando de fora outras temáticas abordadas pelo autor na própria RDS.  

 

 
The University of Chicago Press, 1930 (mas o livro citado é a sétima reimpressão, de 1974); Roderick D. 
Mckenzie. Matéria-objeto da ecologia humana, trad. Olga Dória, São Paulo Livraria Martins, 1948; Ernest W. 
Burgess. O crescimento da cidade: introdução a um projeto de pesquisa. In Estudos de ecologia humana, trad. 
Olga Dória, São Paulo, Livraria Martins, 1948. (original de 1925); Ernest W. Burgess. “Introduction” in Juvenile 
delinquency and urban areas (por Shaw & Mckay), Chicago, The University of Chicago Press, 1942; Robert 
Ezra Park. A cidade: sugestões para a investigação do comportamento humano. In O fenômeno urbano, trad. de 
Sérgio Magalhães Santeiro, Rio, Zahar, 1967. (1ª ed. 1925). 
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Artigos de autoria de Loïc Wacquant publicados na Revista Discursos Sediciosos 

Iniciando pelos artigos do próprio Wacquant, ao longo deste capítulo já foram 

mencionados seus artigos que trataram sobre a dimensão espacial do encarceramento 

(Wacquant, 2002b, 2007, 2010, 2012a, 2012b). Os demais (Wacquant, 2000a, 2000b, 2002a e 

2003), como será descrito a seguir, tratam de outros temas, quais sejam: política criminal de 

tolerância zero, a tese da penalidade neoliberal e pesquisas de etnografia prisional. 

O primeiro artigo de Wacquant na RDS foi “A globalização da tolerância zero” 

(2000a). Nele, argumenta que estaria em curso uma expansão do modelo estadunidense de 

política criminal de tolerância zero com os “membros das classes populares”, seu principal alvo 

(p. 118), com incentivo de institutos que promovem a “guerra intelectual ao Estado Social”, a 

exemplo do “Manhattan Institute” (p. 111). 

No mesmo ano, foi publicado outro artigo seu na RDS: “Inimigos cômodos: 

estrangeiros e imigrantes nas prisões da Europa” (2000b), sobre encarceramento de estrangeiros 

na europa. A hipótese de Wacquant era de que o encarceramento dos imigrantes e estrangeiros 

na Europa se assemelha ao dos negros nos EUA. 

A temática da expansão carcerária nos Estados Unidos e os processos de retração 

do Estado social e incremento do Estado penal em um contexto maior de neoliberalismo foi 

objeto de alguns artigos de Wacquant (2002a, 2002b, 2007, 2010 e 2012a), além de constituir 

uma das teses centrais de seu livro “Punir os pobres” (2009) – a denominada “penalidade 

neoliberal” (Wacquant, 2013; Sozzo, 2016).  

No artigo “A ascensão do estado penal nos EUA” (2002a), Wacquant descreve o 

surgimento de um big government carcerário estadunidense, caracterizado pelos processos 

concomitantes de “destruição deliberada do Estado social e a hipertrofia súbita do Estado penal” 

(p. 13), essenciais na gestão da miséria estadunidense, havendo uma centralidade da prisão 

nesses processos. Além disso, lança a metáfora do “Estado centauro”, entendido como um 

estado liberal em relação às desigualdades sociais e autoritário, paternalista e punitivo para lidar 

com as suas consequências.  

A noção de penalidade neoliberal volta a ganhar destaque em outro artigo de 

Wacquant (2007), quando argumenta que o Estado penal, num contexto de neoliberalismo, 

atinge os bairros periféricos das metrópoles dos EUA e do Brasil. 

Sobre o caso brasileiro especificamente, Wacquant (2007) considera que foram 

adotadas “reformas econômicas e sociais que reduziram drasticamente o papel do Estado e 

abriram a economia ao capital e comércio além-mar” (p. 205), com aumento das desigualdades 
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sociais e precariedade de serviços públicos, aliado ao desemprego e subemprego e um “sistema 

de justiça corrupto”, que “alimentaram o inexorável crescimento da violência criminal que tem 

sido a calamidade das grandes cidades do Brasil e da maioria dos países da América Latina” (p. 

205). A soma de práticas punitivas e desregulamentação econômica resultaria numa ditadura 

sobre os pobres: 

[...] oferecer o Estado penal para responder às desordens geradas pela 
desregulamentação da economia, pela dessocialização do trabalho assalariado 
e pelo relativo e absoluto empobrecimento de seções do proletariado urbano 
através do aumento dos meios, alcance e intensidade da intervenção do 
aparelho policial e judicial contribui para (re)estabelecer uma verdadeira 
ditadura sobre os pobres. (WACQUANT, 2007, p. 208). 

Ademais, a penalidade neoliberal também é objeto de outros dois artigos de 

Wacquant (2010 e 2012a), descritos no tópico 3.1.1. Em “Apêndice teórico: um esboço do 

Estado neoliberal” (Wacquant, 2010) nota-se a centralidade da tese, com o autor afirmando que 

sua investigação “preenche uma lacuna no modelo de Bourdieu, inserindo a polícia, os tribunais 

e a prisão como componentes centrais da ‘mão direita’ do Estado, juntamente com os 

ministérios da área econômica e orçamentária” (p. 137). Trata, em sua conceituação sociológica 

de neoliberalismo, de analisar os braços assistencial e penal do Estado de maneira conjunta, e 

destaca, em alguns trechos, a seletividade espacial do encarceramento. 

Já em “Classe, raça e hiperencarceramento na América revanchista” (2012a), 

Wacquant também identifica a retração do Estado social concomitante à expansão do Estado 

Penal nos EUA, num processo que resultou no hiperencarceramento orientado pela tripla 

seletividade penal de classe, raça e espaço.  

Por fim, Wacquant (2003) tem um artigo publicado na RDS sobre a a redução das 

pesquisas etnográficas prisionais nos Estados Unidos, objetivando compreender como ocorreu 

– e como é possível superar – o “eclipse da etnografia prisional” nos Estados Unidos, justamente 

no período em que o país vivenciou (e vivencia) o encarceramento em massa194. É nesse artigo 

 
194 À época, Wacquant (2003) ainda não havia divergido de Garland em relação ao termo encarceramento em 
massa e proposto a sua substituição por “hiperencarceramento”, o que foi feito em artigos posteriores. Além 
disso, o artigo foi escrito para a abertura de uma edição especial da revista Ethnography sobre prisão, à qual 
Wacquant se refere como uma edição que tem três propostas referentes à retomada desse campo de estudos nos 
Estados Unidos. A primeira delas é “contribuir, ainda que modestamente, para revigorar os estudos de campo 
sobre o mundo carcerário, provendo uma expressão transdisciplinar” (p. 24). A segunda é “sugerir que o mundo 
carcerário pode e deve ser investigado, tanto como microcosmos dotado de material distintivo e tropismo 
simbólico quanto como modelo ou vetor de forças sociais mais amplas, nexos políticos e processos culturais que 
atravessam seus muros” (p. 24). Por fim, serve também para “internacionalizar a discussão etnográfica sobre a 
prisão, em vez de consigná-la a uma ou duas tradições, sob risco de universalizar preocupações e modelos 
peculiares de um dado país – ou, pior, permitir que a atividade definhe, como hoje acontece em seu berço 
histórico, os Estados Unidos.”. Afinal para Wacquant “a prioridade suprema da etnografia prisional hoje é sem 
dúvida praticá-la’ (p. 24). 
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que o autor também critica a ideia de efeitos colaterais do encarceramento e punições 

“invisíveis” já expostas na introdução da dissertação. 

 

Artigos de brasileiros publicados na Revista Discursos Sediciosos sobre teses de Loïc 

Wacquant  

Se a tese da penalidade neoliberal aparece com frequência nos artigos de Wacquant, 

é nos textos de autores brasileiros publicados na RDS que ela ganha ainda mais força, tendo 

sido amplamente incorporada na revista. Com efeito, predominaram artigos versando sobre o 

neoliberalismo  como chave explicativa do encarceramento, buscando comparações e 

mediações entre a realidade estadunidense e a brasileira.  

O primeiro artigo da RDS escrito por um brasileiro a respeito de teses de Wacquant 

foi o de Silveira Filho: “Neoliberalismo, mídia e movimento de lei e ordem: rumo ao Estado de 

polícia” (2007). O autor percorre temas (pp. 347-351) como aumento da presença do sistema 

penal no cotidiano, “ideologia repressiva do movimento de lei e ordem”, correlações entre o 

discurso do combate à criminalidade (liderado pela mídia de massa) e neoliberalismo, bem 

como a “criminalização das consequências da miséria do Estado mínimo neoliberal”.  

A influência de Wacquant é clara, sobretudo quando trata de neoliberalismo. O 

autor é citado para explicar o “modelo neoliberal” que, segundo Silveira Filho, implica “a) a 

supressão do Estado econômico; b) o enfraquecimento do Estado social; e c) fortalecimento e 

glorificação do Estado penal” (2007, p. 347). Ou seja, é trabalhada a tese da penalidade 

neoliberal em que há a retração do Estado social e fortalecimento do Estado penal.195 A 

bibliografia utilizada, a seu turno, contempla autores das ciências criminais e criminologia 

brasileira (Nilo Batista, Vera Batista, Juarez Cirino dos  Santos, Salo de Carvalho, entre outros) 

além de Ferrajoli, Eduardo Galeano, Zaffaroni e Wacquant196. 

O tema retorna à RDS na edição seguinte, em 2010, com o artigo de Silva:  

“‘SuperVia’ - transportando preconceitos, (in)criminando os excluídos” (2010). Nesse caso, é 

analisada a implementação da rede de trens urbanos “SuperVia” na cidade do Rio de Janeiro e 

a tese de Wacquant sobre a ascensão do Estado penal é objeto de discussão na conclusão do 

texto, em uma reflexão sobre a possibilidade de se falar em Estado penal no Brasil. 

 
195 Há apenas uma discordância implícita de Silveira Filho (2007) com Wacquant, quando, logo após descrever 
o avanço do Estado penal, afirma que essa modalidade de “política criminal norte-americana fundou-se na 
tradição hegeliana da direita” (p. 348), ao passo que para o sociólogo francês, essa política criminal foi abraçada 
tanto pela direita quanto pela esquerda. 
196 Livros “Prisões da miséria” e “Punir os pobres”. 
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Para Silva (2010), não há uma resposta clara: por um lado, nunca houve no país um 

pleno estado de bem-estar social que estaria sendo substituído por um Estado penal, além do 

que “seria igualmente nocivo atribuir ao neoliberalismo nacional os mesmos contornos que ele 

exibe na Europa ou nos Estados Unidos”, em razão do “capitalismo tardio” no qual o Brasil se 

insere (p. 88). Por outro lado, há no funcionamento da “SuperVia” algumas tendências de 

“hipertrofia punitiva”, pelo que o autor reputa que “o crescimento exponencial do ritmo de 

encarceramento na sociedade brasileira indica que o endurecimento punitivo já da por aqui 

alguns passos” (Silva, 2010, p. 89)197.  

Da bibliografia de Silva, consta o artigo de Arguello que foi publicado na edição 

seguinte da RDS, em 2012: “Do Estado social ao Estado Penal: invertendo o discurso da 

ordem”, referido em Silva como apresentação de congresso no ano de 2005 – ainda, o mesmo 

artigo foi publicado como capítulo do “A Criminologia no século XXI” (2007).  

Arguello trata, como o título do seu artigo anuncia, da transição do Estado social 

para o Estado penal, associando esse processo ao neoliberalismo e à tese da penalidade 

neoliberal de Wacquant. Em sua visão, o recrudescimento punitivo das últimas décadas é 

resultado de contradições das estruturas social, política e econômica das sociedades 

contemporâneas, que, segundo a autora, enfrentam “inúmeras crises”: socioeconômica, política 

e existencial. 

Assim, baseada em Wacquant e em outros autores da criminologia crítica (Nilo 

Batista, Juarez Cirino dos Santos, Vera Regina Pereira de Andrade, Lola Aniyar de Castro, 

Alessandro Baratta, entre outros), além de estadunidenses como David Garland e Bruce 

Western, Arguello (2012) buscar compreender a “atual segregação punitiva” (p. 212). 

Naquela mesma edição da RDS, foram publicados outros dois artigos que 

desenvolvem teses de Wacquant. Rodrigues e Nascimento (2012) discorrem sobre a 

implantação de um programa de auxílio policial no Rio de Janeiro (“Programa Delegacia 

Legal”), a partir de 1999, pretendendo “colocar em análise alguns dispositivos da sociedade de 

controle e a constituição do Estado penal em nosso país, que emerge com a diminuição das 

politicas sociais e a exacerbação das políticas de segurança e policiais” (p. 555). 

 
197 Pode-se observar, em Silva, uma confusão entre perspectivas “macro” e “micro” ao tratar sobre a existência 
ou não de um Estado penal brasileiro. Ao mesmo tempo em que trata da inexistência de Estado social no país e 
do processo de expansão da população carcerária, insere argumentos baseados no funcionamento concreto de 
uma rede de trens urbanos no Rio de Janeiro e nas “normas disciplinadoras” que a “SuperVia” impõe aos seus 
usuários. 
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O “Programa Delegacia Legal” se relaciona, para os autores, àquilo que Wacquant 

se referiu como o aumento de controle sobre os pobres por mecanismos informatizados198, 

havendo diversas ferramentas que podem ser articuladas como forma de gestão da população 

pobre. Deste modo, o tratamento dos dados do programa representa o que Wacquant denomina 

de “tentáculos informatizados” que servem para “aprimorar a produtividade da vigilância, 

construindo uma autêntica ‘tutela informática’, mais uma característica da sociedade de 

controle globalizado” (Rodrigues e Nascimento, 2012, p. 560). Por essa razão, os autores 

defendem que esse programa representa uma convergência entre Estado social e Estado penal.  

Diferentemente, Bravo (2012) se refere a Wacquant para traçar paralelos entre as 

periferias atuais e os campos de concentração do nazismo. O argumento do artigo é que o 

processo de “transformação do Estado Social em Estado Penal (....) nada mais é do que uma 

sofistificação do Estado Policial da Alemanha nazista” (p. 392). 

Assim, Bravo trabalha com as ideias de duas faces do Estado (social e penal) e 

considera que Wacquant “enxerga com perfeição a transformação do Welfare State para o 

Estado Penal” (Bravo, 2012, p. 395). Destaca, na sequência, o fato de o Estado penal focar em 

“zonas de exclusão” e nisso dialoga mais uma vez com Wacquant, abordando as condições de 

vida nos guetos e favelas em paralelo ao Estado Nazista. Seu foco é a comparação e 

problematização entre a intensificação do Estado penal e o que foi o Estado Nazista. 

Na edição seguinte da RDS, em 2014, Wacquant volta a ser citado em três artigos. 

O primeiro, de Pedrinha (2014), apenas o menciona entre “adeptos da criminologia 

crítica” na França, ao lado de Pierre Bourdieu (p. 288)199.  

Zomighani Jr. (2014), como descrito no tópico 4.1.1, escreve sobre desigualdades 

socioespaciais em São Paulo com base na tese da penalidade neoliberal de Wacquant, levando 

em consideração principalmente o aumento orçamentário paulista com segurança entre 1995 e 

2013 – algo semelhante ao big government carcerário de que trata Wacquant (2009) – e 

fortalecimento da face penal do Estado em contraposição à sua face social. Apesar do artigo de 

Zomighani Jr. (2014) relacionar-se à dimensão espacial do encarceramento, isso não foi feito a 

 
198 Os autores afirmam: “Ao utilizar o Programa Delegacia Legal como dispositivo de análise da sociedade de 
controle encontramos marcadas convergências entre os dois: as inovações tecnológicas de armazenamento de 
dados, a distribuição de informações criminais em rede, o uso de softwares específicos para projetos de 
segurança, as novas teorias de adminsitração que visam a transformar as bucorcracias policiais, os programas de 
georreferenciamento, e até mesmo o uso de especialistas das ciências humanas legitimando este quadro de 
controle a céu aberto, contínuo e imperceptível” (RODRIGUES e NASCIMENTO, 2014, p. 560). 
199 Em que pese ser questionável colocar esses dois autores (Wacquant e Bourdieu) como criminólogos críticos 
franceses. 
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partir de Wacquant. Do sociólogo francês foi utilizada a tese da penalidade neoliberal, mas não 

outras, como a tripla seletividade constitutiva do processo de hiperencarceramento. 

Ainda, a ascensão do Estado penal e retração do Estado social nos Estados Unidos 

é objeto do artigo de Macedo e Rocha (2014), com base em diversos artigos de Wacquant e na 

literatura da sociologia da punição estadunidense. Versando sobre “privatização de presídios e 

mercantilização do crime nos Estados Unidos”, as autoras vêem no Estado Penal uma das 

“manifestações de um modelo econômico crivado de contradições” e buscam delimitar relações 

entre estrutura econômica e aumento da população prisional daquele país – em referência a 

Rusche e Kirchheimer (2012) – e refletir sobre “alternativas à crescente opção punitiva” (p. 

372).  

Por fim, a última edição da RDS contou com três artigos que desenvolvem teses de 

Wacquant. 

Pedrinha e Souza (2016) escrevem sobre a genealogia do cárcere no Rio de Janeiro, 

“da cadeia velha ao grande encarceramento”, em que as ideias de Wacquant são utilizadas para 

compreender os últimos desdobramentos do encarceramento carioca. O livro “Punir os Pobres” 

é citado para tratar da “Era do Grande Encarceramento” (p. 468) e da exportação dos Estados 

Unidos da política criminal de tolerância zero. Além disso, para as autoras o Rio de Janeiro foi 

utilizado como “laboratório vivo da penalidade neoliberal”, especialmente com a preparação de 

eventos como as Olimpíadas (2016) e Copa do Mundo (2014).  

Lemos e Ribeiro Jr. (2016), por sua vez, buscam testar a hipótese de que “alterações 

da ordem socioeconômica se refletem no setor penal” (p. 185), visando compreender se as 

transformações geradas pelo neoliberalismo trouxeram consequências para a forma de punição 

no Brasil e Estados Unidos. Argumentam que o Brasil aderiu ao modelo econômico 

estadunidense e disso decorreu a assimilação do seu “formato punitivo”, o que comprovaria a 

a premissa de que sistema penal e conjunturas políticas estão sempre relacionados. 

Os autores tratam do encarceramento em massa brasileiro como marcado por uma 

penalidade neoliberal que teria se iniciado na década de 1990 e permanecido nos governos 

subsequentes, incluindo os governos do Partido dos Trabalhadores.  A matriz teórica utilizada 

pelos autores é a de Wacquant e de seu conceito sociológico de neoliberalismo, sendo a partir 

dele que Lemos e Ribeiro Júnior fundamentam que o Brasil e Estados Unidos apresentaram 

processos similares de transformações socioeconômicas e punitivas, um projeto de Estado 

neoliberal que visa a neutralização de determinadas pessoas200. 

 
200 “Verificado que o Brasil seguia as diretrizes dos EUA no setor socioeconômico, testamos e comprovamos que 
tal adesão também se deu no campo penal com um ‘neopunitivismo’, representado pela elevação aguda do 
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Vale mencionar que Lemos e Ribeiro Jr. (2016) entram no debate terminológico 

entre encarceramento em massa e hiperencarceramento, porém, descartam a distinição feita por 

Wacquant, entendendo que não seria aplicável ao caso Brasileiro. Para os autores, a diferença 

terminológica somente se justificaria na língua inglesa: “como em português há a possibilidade 

de distinguir o encarceramento de massa do encarceramento em massa”, é possível utilizar a 

segunda expressão “como hiperencarceramento sem distinções” (p. 221). Ocorre, contudo, que 

essa interpretação esconde o complexo conceito de hiperencarceramento formulado por 

Wacquant, sobretudo sua tripla seletividade penal composta por classe, raça e espaço. Talvez 

por isso, após descartar a distinção de Wacquant, os autores acabam negligenciando o conceito 

de hiperencarceramento e os elementos constitutivos da sua tripla seletividade penal, tratando 

a seletividade punitiva como atingindo apenas “o subproletariado pobre e negro” (Lemos e 

Ribeiro Júnior, 2016, p. 208), porém lhes escapa a dimensão espacial indicada em Wacquant 

(2010; 2012b).201 Ou seja, mesmo fazendo uma análise baseada em Wacquant, não mencionam 

o elemento local que, a seu turno, é caro ao sociólogo francês.  

Há, além dos textos dos brasileiros, um artigo do criminólogo italiano Alessandro 

De Giorgi (2016) que procura desenvolver a hipótese de Rusche e Kirchheimer nas sociedades 

neoliberais de capitalismo pós-fordista. Ou seja, visa solucionar a questão de, diante das 

alterações das últimas décadas no modo de produção capitalista (fordismo para pós-fordismo e 

neoliberalismo), como é possível realizar uma análise adequada de economia política da pena. 

A hipótese de De Giorgi (2016) é a de uma “economia cultural e política da 

punição” (p. 283), defendendo a necessidade da “crítica materialista contemporânea da 

punição” que não se limite a uma mera análise entre desemprego e encarceramento, mas efetue 

uma “complexa análise político-econômica das transformações estruturais enfrentadas pelas 

sociedades ocidentais nos últimos trinta anos” (p. 283). Essa nova economia política da punição, 

uma “crítica neomarxista da punição”, deve ter em conta as “dimensões econômicas, 

institucionais e culturais da transição das sociedades capitalistas ocidentais em direção a um 

regime pós-fordista de acumulação e do assalto neoliberal ao Estado-providência” (De Giorgi, 

2016, p. 283).  

 
complexo carcerário em ambos os países. A semelhança nas taxas é patente. Desta forma, foi possível comprovar 
que o paradigma de ‘Punição e estrutura social’ continua vigente, e que o fluxo penal encarado pelos países 
analisados deve ser entendido a partir de tais pressupostos. Em síntese, devemos compreender a fase do ‘grande 
encarceramento’ norte-americano e brasileiro como um reflexo da conjuntura capitalista neoliberal, cuja 
elevação punitiva em números reflete um manejo particular da nova insegurança social, relevante para manter 
uma continuidade no rearranjo da demanda por ordem instituída e preservando as novas subjetivações 
necessárias para preservação da estrutura social desejada pelas elites”. (Lemos e Ribeiro Júnior, 2016, p. 214). 
201 Afirmam que “a lógica neoliberal promove o encarceramento massivo da população jovem, negra, com baixa 
escolaridade e pobre” (Lemos e Ribeiro Jr., 2016, p. 209). 
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Ao longo do seu artigo, De Giorgi enfatiza desenvolvimentos da hipótese de Rusche 

e Kirchheimer no marco da economia política da pena, abordando questões como a regra da 

menor elegibilidade, seletividade punitiva, hiperencarceramento de imigrantes na Europa e, 

baseado em Wacquant, Estado Penal e as “mãos” direita e esquerda do Estado para realizar as 

políticas sociais e penais202. Menciona também Western quando afirma que “o encarceramento 

penal tem sido tão intensamente concentrado entre os homens negros, pobres e urbanos que se 

tornou um ‘acontecimento modal de vida’ para os homens afro-americanos marginalizados” 

(De Giorgi, 2016, p. 285). Além disso, faz referência às “punições invisíveis” de que tratam 

Mauer e Chesney-Lynd (2002) que se proliferam “no cruzamento das políticas penal e social” 

do que decorre um “continuum ‘carcerário-assistencial’” (p. 286), conceito também de 

Wacquant  (2009).  

De Giorgi (2016) conclui defendendo a abordagem conjunta de práticas materiais e 

simbólicas – assim como Wacquant (2009) – em que a política penal não é somente 

“consequência das relações capitalistas de produção”, mas “um conjunto de práticas materiais 

e simbólicas que contribuem, de várias formas, para a reprodução das formações sociais 

capitalistas.” (p. 293). 

 

 

4.4. BALANÇO DOS EIXOS ANALISADOS  
 

Dos 336 artigos publicados em 20 anos de existência da RDS, apenas 24 (vinte e 

quatro) foram selecionados por se enquadrarem em algum dos três eixos propostos nessa 

pesquisa, representando aproximadamente 7% dos artigos da revista. Neles foi possível 

constatar algumas características da criminologia crítica brasileira, ou ao menos de uma das 

criminologias críticas brasileiras, expressa no referido periódico. Isso tanto pelo que ficou de 

dentro como pelo que ficou de fora do campo empírico da dissertação.  

A dimensão espacial do encarceramento foi objeto de 16 (dezesseis) artigos203, dos 

quais 09 (nove) foram publicados por estrangeiros: 05 de Loïc Wacquant (2002b, 2007, 2010, 

2012a e 2012b), bem como os de Gowan (2003), Comfort (2010 e 2016) e De Giorgi (2016). 

Além disso, foram 07 (sete) artigos de pesquisadores brasileiros: Batista (1996), Bravo (2012), 

 
202 Em suas referências bibliográficas estão desde autores da criminologia crítica e economia política da pena 
(como Georg Rusch, Otto Kirchheimer, Dario Melossi e Massimo Pavarini), criminólogos europeus (Vicenzo 
Ruggiero, Nicola Lacey), e criminólogos e sociólogos dos Estados Unidos (David Garland, Loic Wacquant, 
Marc Mauer, Chesney-Lynd, Michael Tonry, Robert Sampson e Bruce Western). 
203 Para a relação total de artigos por eixo temático, veja-se a tabela 02 no capítulo metodológico. 
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Thompson (2000), Lopes (2010), Pedrinha e Souza (2016), Zaccone (2004) e Zomighani Jr. 

(2014).  

Diferentemente, a Escola de Chicago foi objeto de apenas 02 (dois) artigos, sendo 

somente um deles especificamente sobre ela (Shecaira, 2000). 

No mais, foi possível verificar que os artigos escritos por brasileiros sobre as teses 

de Loïc Wacquant tratam predominantemente sobre “Estado Penal” e “neoliberalismo” – a tese 

da penalidade neoliberal de Wacquant – articulando esses conceitos ao processo de 

encarceramento e seletividade penal brasileira, porém sem abordar a dimensão espacial do 

encarceramento. Com efeito, não tratam da tripla seletividade penal sustentada por Wacquant 

em que o elemento espacial é constitutivo do fenômeno junto a classe e raça (2012b). 

Ao fim e ao cabo, nota-se que nenhum artigo escrito por autor(a) brasileiro(a) na 

RDS tratou especificamente sobre a concentração espacial do encarceramento em determinados 

bairros.  

Há, por outro lado, artigos que versam, de forma tangencial, sobre o que foi 

indicado como “dimensão espacial do encarceramento”. São escritos que focaram na 

seletividade penal orientada pelo espaço (Zaccone, 2004) e nas periferias como local 

preferencial da criminalização pela ação policial (Lopes, 2010; Zomighani Jr., 2014), sobretudo 

no tráfico de drogas (Batista, 1996; Zaccone, 2004). No entanto, não é possível deixar de 

observar a pequena quantidade de artigos sobre essa temática: apenas quatro num universo total 

de 336 publicados ao longo dos 20 anos da RDS. Ainda, a bibliografia desses artigos, como 

descrito acima, menciona em geral poucos trabalhos acadêmicos – a exceção fica por conta de 

Zaccone (2004) – e não foi possível encontrar diálogos no tema pesquisado com outras 

pesquisas das ciências sociais, mas apenas (quando existente) pesquisas da criminologia crítica 

brasileira e latino-americana, além de alguns autores estadunidenses e europeus como 

Wacquant e Alessandro de Giorgi. 

No mais, apesar de, como visto no capítulo 03, haver pesquisas sobre as relações 

entre encarceramento e periferias nas cidades brasileiras, foi constatada a ausência de diálogo 

entre os artigos do campo criminológico da RDS e a literatura de das ciências humanas e sociais. 

No capítulo seguinte, são feitas algumas considerações sobre cada um desses eixos 

e sobre como a RDS se insere no campo criminológico crítico brasileiro.  
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CAPÍTULO 05 – HIPÓTESES SOBRE OS ARTIGOS ANALISADOS DA REVISTA 
DISCURSOS SEDICIOSOS 

 
No capítulo anterior, foi visto que a RDS, de modo geral, e os artigos selecionados 

e descritos, de modo particular, identificam-se com a “segunda onda” (Prando, 2018) da 

criminologia crítica brasileira. Como tal, eles refletem algumas das características que marcam 

esse saber criminológico, tais como: o “capital da tradição crítica” característico da revista 

(Gindri, 2018)204; a forma pela qual o rótulo de criminólogo “crítico” é atribuído por 

autotitulação ou por reconhecimento perante terceiros (Alves, 2016; Pires, 2015); e os 

consensos que marcam os artigos da revista, isto é, as suas “doxas”, em especial as doxas da 

metanarrativa, da metacriminologia e do engajamento político (Gindri, 2018). 

Da análise dos artigos selecionados, constatou-se que, em geral, a criminologia 

crítica estabelecida na RDS não tratou sobre a concentração espacial do encarceramento. Isso 

apesar de haver diversas pesquisas nas ciências sociais com ênfase nas relações entre prisões e 

periferias e também levantamentos estatísticos que destacaram esse fenômeno.205 

Diante dessa inserção “precária” dos artigos da RDS na temática em questão e tendo 

em vista as características do campo estudado, o presente capítulo apresenta algumas hipóteses 

explicativas para a compreensão desse diagnóstico. Ou seja, serão apresentadas hipóteses para 

interpretar por quais razões a criminologia crítica brasileira expressa na revista se inseriu 

somente de forma tangencial e indireta nó tema da concentração espacial do encarceramento.  

Assim, uma vez efetuada a parte “descritiva” dos artigos da RDS, este capítulo tem 

dois objetivos principais. O primeiro é trabalhar analiticamente com esses textos, envolvendo-

os em contextos mais amplos da criminologia crítica e apontando possibilidades, 

intertextualidades e limitações presentes em cada eixo trabalhado no capítulo anterior. O 

segundo objetivo é formular hipóteses para compreender por que a criminologia crítica então 

analisada não se inseriu propriamente no debate da concentração espacial do encarceramento.  

A seguir, são divididas em subtópicos quais seriam essas hipóteses derivadas de 

algumas características da criminologia crítica. A divisão, evidentemente, serve apenas para 

fins de estruturação do capítulo, pois na prática é comum que as características se misturem e 

se inter-relacionem. 

 
204 Como já descrito, esse capital da tradição crítica determinou a forma de seleção dos autores e artigos a partir 
desse pertencimento à tradição crítica das ciências criminais brasileiras (sobretudo no Rio de Janeiro) e de 
movimentos de crítica criminológica da América Latina (Gindri, 2018). 
205 Descritas no capítulo 03 da dissertação. 
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5.1. OPOSIÇÃO ÀS CRIMINOLOGIAS “TRADICIONAIS” 

 

A primeira hipótese que se pode levantar para compreender os artigos da RDS em 

relação à concentração espacial do encarceramento é que, neles, está refletida uma característica 

geral da criminologia crítica: a oposição às criminologias “tradicionais”. Assim, em regra, não 

são levadas em consideração criminologias que não se anunciam críticas ou não são 

reconhecidas dessa maneira, reputadas como “etiológicas” e conservadoras, funcionais ao 

poder punitivo estatal. 

Como visto, essa característica se insere numa “metanarrativa da progressão entre 

as escolas” criminológicas presente na criminologia crítica brasileira (Leal, 2018; Carvalho, 

2013; Shecaira, 2014; Andrade, 2012; Cirino dos Santos, 2008) e, especialmente, na RDS 

(Gindri, 2018). Por essa narrativa, influenciada particularmente pela obra de Baratta (2011), 

considera-se que a teoria do etiquetamento rompeu com o paradigma etiológico (tanto da 

criminologia positivista quanto da criminologia funcionalista/sociologia criminal 

estadunidense) e possibilitou o desenvolvimento da criminologia crítica. Esta última, portanto, 

representaria o último estágio da evolução das teorias criminológicas (Gindri, 2018; Alves, 

2016; Ferreira, 2016). 

Além disso, como apontou Gindri (2018, p. 83), há, na RDS, uma “doxa da 

metacriminologia” pela qual são descritas as características da criminologia crítica e prescritos 

seus objetivos, num esforço constante de reatualização dos “pactos” dessa narrativa 

criminológica. Isso inclui não só a oposição à criminologia etiológica, mas a delimitação do 

“controle” como objeto de pesquisa, a abordagem “macrossociológica materialista” em que se 

relaciona a violência do controle penal com o capitalismo e, ainda, uma “posição de 

engajamento crítico, anticapitalista e antipunitivo” (Gindri, 2018, p. 58)206. 

Isso pode explicar, ao menos em parte, a baixa produção acadêmica sobre Escola 

de Chicago nos artigos analisados, que poderia abrir margem para estudos sobre o elemento 

“espaço” que se associa a teorias da ecologia criminal e seus desenvolvimentos posteriores 

sobre concentração espacial do encarceramento. Encontrou-se somente um texto (Shecaira, 

2000) que, contudo, não abordou a concentração espacial do encarceramento, mas buscou 

destacar a importância metodológica e político-criminal da Escola de Chicago até os dias atuais. 

 
206 Na realidade, essa é uma característica criminológica crítica da América Latina, como um todo. Como apontou 
Del Olmo (1987), formou-se uma criminologia “constituída por um conjunto de textos programáticos, 
declarações ‘antipositivistas e antidireito penal’, que marcavam o ‘dever ser da criminologia crítica e refletiam 
como os autores gostariam que essa criminologia fosse” (Del Olmo, 1987, p. 36). 
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Tratou-se, como visto, da teoria da ecologia criminal da primeira metade do século XX, porém 

não de seus desdobramentos, muito menos da “nova” Escola de Chicago (Cunha, 2002; 

Bottoms, 2012) e da dimensão espacial do fenômeno prisional. Estes temas não apareceram, 

portanto, em nenhum artigo desse eixo pesquisado. 

 Em Shecaira (2000), a teoria da desorganização social é reputada atual e aplicável 

ao Brasil. Isso porque “os índices mais preocupantes de criminalidade são encontrados naquelas 

áreas da cidade onde o nível de desorganização social é maior”, sendo “na periferia – ao menos 

em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília – que ocorre o maior número de crimes” (Shecaira, 

2000, p. 159). A explicação disso se dá, segundo o autor, pela “ausência” de Estado nessas 

áreas207. 

Nesse caso, nota-se que não foram considerados estudos ainda da primeira metade 

do século XX contestando a noção de “desorganização social” e sua relação com a 

criminalidade, como as críticas de William Foote Whyte e Albert Cohen – as quais foram 

incorporadas em textos do autor anos depois (Shecaira, 2014b, p. 64-65)208. Ainda, destaca-se 

que estudos da sociologia seguiram (e seguem) debatendo o conceito de desorganização social 

e suas implicações, inclusive no Brasil (Zaluar, 2010; Silva, 2014). Conforme a avaliação de 

Hughes e Short Jr.: 

Embora o estudo da distribuição social do crime tenha levado vida própria, a 
teoria da desorganização social foi logo desafiada por pesquisas que 
documentavam grupos e instituições altamente organizados em comunidades 
com altos índices de criminalidade e delinquência (Suttles, 1968; Whyte, 
1943; ver também Patillo, 2007). As revisões da teoria enfocaram a natureza 
das redes relacionais nessas organizações e instituições e sua capacidade de 
mobilizar apoio interno para objetivos como o controle do crime (Bursik e 
Grasmick, 1993; Sampson, 2012). Complementando e ampliando o relato 
altamente influente de William Wilson (1987) sobre os pobres urbanos 
‘verdadeiramente desfavorecidos’, essa perspectiva sistêmica mais uma vez 
reuniu o trabalho acadêmico sobre problemas sociais como saúde pública, 
desenvolvimento cognitivo, abuso de drogas e iniciação de comportamentos 

 
207 Segundo Shecaira: “Nessas áreas não há uma forte presença do Estado, os laços existentes entre as pessoas 
praticamente inexistem, pois quase todos instalaram-se na área faz pouco tempo, o que não permite criar uma 
relação de mútua proteção informal. A ausência completa do Estado (faltam hospitais, creches, escolas, parques, 
delegacias de polícia, praças e outras áreas de lazer etc.) cria uma sensação de anomia, condição potencializadora 
para o surgimento de grupos de justiceiros, bandos armados, que acabam por substituir o Estado na tarefa de 
controle da ordem”(SHECAIRA, 2000, p. 159). Deste modo, Shecaira (2000) acaba incidindo em sua própria 
crítica anterior, efetuada no mesmo artigo, sobre a naturalização do delito. 
208 O autor descreveu que: “Para ambos os autores [White e Cohen] as delinquency áreas ou zonas onde as 
gangues concentravam suas atividades não eram âmbitos ‘desorganizados’, em que faltassem normas ou regras 
de controle social – contrariando as primeiras ideias da escola de Chicago [...]. Eram, ao contrário, áreas nas 
quais vigoravam normas distintas das oficiais, isto é, valores ‘invertidos’, mas em estado de funcionalidade 
intrínseco. [...] Assim, o delito deixa de ser uma consequência do ‘contágio social’ proveniente de uma 
‘desorganização social’ em face das chamadas perdas de raízes decorrentes da imigração ou migração (como 
sustentavam as teorias ecológicas). (SHECAIRA, 2014b, pp. 64-65). 
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sexuais. como uma variedade de tipos de crime (HUGHES e SHORT JR., 
2015, p. 191).209 

No mais, fugiria do escopo da dissertação aprofundar a discussão nesse sentido, 

mas cabe citar Kubrin (2009) sobre a relevância da teoria da desorganização social 

atualmente.210 Uma releitura da Escola de Chicago e de sua importância atualmente, portanto, 

poderia ter incluído essas questões.  

Com isso, percebe-se que o campo criminológico crítico brasileiro expresso na RDS 

indica não ter incorporado os desenvolvimentos de pesquisas que revisitam a teoria da 

desorganização social (a “nova” Escola de Chicago). Ao tratar sobre Escola de Chicago, foram 

feitas críticas de seus postulados apenas como aqueles da primeira metade do século XX 

(conforme Shecaira, 2000), sendo excluídos desenvolvimentos teóricos que poderiam ser 

relevantes e servir como chaves interpretativas da concentração espacial do encarceramento. 

Diante disso, é possível indagar o que essa ausência pode dizer sobre o campo. 

Nesse caso, o “não dito” também importa: o fato de haver somente um artigo em toda a RDS 

que trate da Escola de Chicago também ajuda a revelar suas características e da criminologia 

crítica estabelecida na revista, reforçando que não foram estudadas teorias diversas da 

criminologia crítica.  

A este respeito, esclarece-se que o fato de a criminologia crítica ter como uma de suas 

características a contrariedade à criminologia crítica “tradicional” não deveria impedi-la, ao 

menos hipoteticamente, de ter contato e estudar criminologias “não críticas”. Poder-se-ia, então, 

questioná-las e, se for o caso, refutá-las. Isso poderia ocorrer com a “nova” Escola de Chicago 

 
209 Tradução livre de: “Although study of the social distribution of crime took a life of its own, social 
disorganization theory was soon challenged by research documenting highly organized groups and institutions 
in communities with high rates of crime and delinquency (Suttles, 1968; Whyte, 1943; see also Patillo, 2007). 
Revisions of the theory thus focused on the nature of relational networks in these organizations and institutions 
and on their ability to mobilize internal support for goals such as crime control (Bursik and Grasmick, 1993; 
Sampson, 2012). Complementing and extending William Wilson’s (1987) highly influential account of the ‘truly 
disadvantaged’ urban poor, this systemic perspective once again brought together scholarly work on social 
problems such as public health, cognitive development, drug abuse, and initiation of sexual behaviors as well as 
a variety of types of crime” (HUGHES e SHORT JR., 2015, p. 191). 
210 Kubrin é Professora de Criminologia da Universidade da California, Irvine (UCI) e possui diversos outros 
artigos sobre o assunto. Eles podem ser encontrados em: <https://faculty.sites.uci.edu/ckubrin/>. Em seu artigo 
de 2009, escreveu que “A teoria da desorganização social é um repertório básico do pensamento criminológico 
e é extremamente importante por causa de sua contribuição para entender a distribuição do crime nas áreas 
geográficas, principalmente nas comunidades. Foi criado durante um período em que os pesquisadores queriam 
entender como as mudanças em larga escala na cidade de Chicago correspondiam a mudanças nas taxas de 
criminalidade, particularmente em certas áreas de Chicago. Sua relevância para cidades e bairros hoje não é 
menos aparente. À medida que as cidades e os bairros continuam a crescer, mudar e evoluir ao longo do tempo, 
a teoria da desorganização social também se desenvolverá e evoluirá para refletir com mais precisão os processos 
em funcionamento. Os pesquisadores da desorganização social devem sempre manter o pulso no 'crescimento 
da cidade', como os primeiros pesquisadores da Escola de Chicago Park e Burgess (1925) fizeram com sucesso 
"(KUBRIN, 2009, p. 234-235, tradução livre). 
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sem significar aderir a paradigmas etiológicos ou deixar de questionar suas premissas teóricas 

e consequências político-criminais. 

Nesse sentido, são relevantes as críticas de Carlen (2002; 2013) em relação ao 

“evangelismo” nas pesquisas de criminologia crítica. Para a autora, em vez de ter como 

preocupação decidir se determinada criminologia é crítica ou não, seria mais produtivo se os 

estudos criminológicos críticos se concentrassem em realizar boas pesquisas sem se fechar ao 

debate, estando abertos a discutir relações entre justiça social e justiça criminal (Carlen, 2002, 

p. 249). Também como refletem Mayora e Garcia (2013), ao mesmo tempo em que “é preciso 

assumir [...] o lado das classes dominadas, destinatários preferenciais do controle penal sobre 

quem recai cotidianamente a violência da sociedade e do Estado”, é também necessário se 

atentar ao fato de que “‘assumir um lado’ não pode significar a simplificação da reflexão, não 

pode obscurecer a crítica e, sobretudo, a autocrítica” (p. 199). Ou seja, as autoras indicam ser 

possível (e necessário) efetuar concomitantemente a crítica ao sistema penal e uma espécie de 

“crítica da crítica”.  

Esse contraponto de “autocrítica” e “reflexividade’ é destacado também em Alves 

(2016), ao considerar que é “da contradição entre o que se faz e aquilo que é colocado a ser 

feito que emergem alguns discursos de autorreflexão, o que impulsiona o campo criminológico 

em movimentos de transformações” (p. 141). A autora complementa, indicando, 

prescritivamente, que: 

cabe ao campo criminológico crítico continuar esse movimento visto pela 
pesquisa como ‘processos de ressignificações’, em termos de: reformular 
estratégias de atuação prática e teórica no campo intelectual; estabelecer 
diálogos com diversos atores e atrizes do sistema penal; pluralizar tanto os 
sujeitos do campo criminológico quanto os seus recortes de estudo; abrir para 
escritas ensaísticas; produzir conhecimento que opere nos planos ‘micro’, 
‘meso’ e ‘macro’; e, ainda, violar as formulações tradicionais para produção 
de conhecimento, a fim de que assim seja possível potencializar as condições 
de promoção dos princípios que se acredita, sem que para isto eles sejam 
flexibilizados. 
Isto é, repensar as possibilidades de produzir crítica para que seja possível 
atuar a partir dela, assim como incluir a autocrítica como um elemento para 
produção em criminologia. (ALVES, 2016, p. 170). 

No mais, a forma evolucionista de interpretar as escolas criminológicas presente na 

“metanarrativa da progressão entre as escolas” (Gindri, 2018) evidentemente não é isenta de 

críticas. Além dos questionamentos da própria Gindri (2018), que cunhou o termo, Ferreira 

(2013) avalia que se trata de abordagem criminológica que tende ao insucesso:  

Primeiro, pela própria noção de ‘evolução histórica’, desacreditada pelas 
Ciências Sociais (OLIVEIRA, 2009) e não recomendada, a não ser que 
consista em método de pesquisa, com acesso a fontes primárias 
(CARVALHO, 2011, p.9-12); além disso, qualquer concepção estanque dos 
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movimentos criminológicos deve ser evitada: os estudos de Gabriel Ignacio 
Anitua (2008) praticamente esgotaram o assunto, sendo fundamentais para a 
reflexão da Criminologia como uma sequência complexa de pensamentos 
históricos - sempre plurais, pois não haveria uma cesura entre os mesmos, que 
se encontram e se afastam, a depender das influências sociais, políticas e até 
mesmo jurídicas de cada período historicamente considerado” (FERREIRA, 
2013, p. 135). 

Para Sozzo (2014), isso teria acontecido na América Latina, como um todo, após 

um período de “empobrecimento criminológico” na região entre as décadas de 1940 e 1970. O 

autor descreve que a partir dos anos 1970: 

novos criminólogos se comprometiam com ‘a construção de uma ‘alternativa’ 
- tanto no campo do saber como no do poder - que, enquanto tal, era ‘radical’, 
e em virtude de sua radicalidade construía um imaginário do ‘fim da história’ 
(Bravo Dávila, 1987:552) com respeito à ‘velha’ criminologia, que abarcava 
também produções ‘atuais’, e se produziam anúncios acerca da ‘mudança de 
paradigma’ o do surgimento de ‘uma nova disciplina’ (autoqualificações 
empregadas, por exemplo, por Aniyar [...] (SOZZO, 2014, p. 63). 

Ou seja, era como se essa “nova” criminologia tivesse chegado para substituir, por 

completo, os saberes criminológicos anteriores211.  

 

 

5.2. DÉFICIT EMPÍRICO E “MONISMO EXPLICATIVO” 

 
Ao longo do seu livro sobre os processos de tradução e importação de teorias 

criminológicas na América Latina, Sozzo (2014) trata de algumas características da 

criminologia crítica da região. No caso, elas podem servir de hipóteses explicativas da forma 

como a criminologia crítica expressa na RDS se insere na temática da concentração espacial do 

encarceramento. 

Inicialmente, Sozzo (2014) identifica duas características relevantes da produção 

criminológica da América Latina: (i) a ausência de pesquisas empíricas, a que o autor se refere 

como um “desencontro com o momento empírico”; e (ii) o “monismo explicativo” expresso nas 

“grandes narrativas” acerca da questão criminal, construído “no interior de um paradigma 

marxista de filosofia política, social e jurídica” (Sozzo, 2014, p. 78).212 

 
211 Registra-se que essa relação conflitiva entre a criminologia crítica emergente a partir dos anos 1970 e as 
“velhas” criminologias etiológicas foi interpretada por Larrauri (2000) como um dos sintomas da “crise” da 
criminologia crítica. Larrauri (2000) trata da questão do “retorno à pergunta causal” (pp. 200-201) e relata como 
houve movimentos que consideravam que o ser crítico era opor-se à pergunta causal (pp 202-204) e, 
posteriormente, que o ser crítico era “recuperar” a pergunta causal (pp. 204-207). 
212 Para Sozzo (2014), uma das razões pelas quais a criminologia crítica da região não conseguiu “fazer-se ‘latino-
americana’” foi o “desencontro com o momento empírico”, além da ‘pretensão da grande narrativa” (p. 95). 
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Pela primeira dessas características, Sozzo (2014) se refere à escassez de textos 

empíricos na criminologia crítica latino-americana e relata o predomínio de pesquisas 

dogmáticas e de tom ensaístico. Segundo o autor, havia na região uma preferência por “um 

estilo de produção intelectual que se localizava no espaço da ‘teoria’ e se resolvia no ‘ensaio’” 

(Sozzo, 2014, p. 80). Nesse contexto, pesquisas empíricas foram “exorcizadas” por uma 

reflexão majoritária e de tom prescritivo sobre qual o “dever ser” da criminologia crítica, dos 

criminólogos críticos e da política criminal. 

Eventuais pesquisas históricas e empíricas sobre a “questão criminal e suas formas 

de governo” na América Latina foram excepcionais e, quando existentes, marcadas pela 

“ambição da ‘grande narrativa’” (Sozzo, 2014). Isto é, narrativas de nível macrossociológico, 

em escala ampla, envolvendo contextos nacionais: 

Certamente foram empreendidas atividades nesse sentido, mas tenderam a ser 
grandes investigações comparativas que abarcavam diversos países e temáticas 
mais ou menos amplas, como aquelas sobre a violência, os delitos de colarinho 
branco e o controle social na América Latina [...]. A ambição da ‘grande 
narrativa’ transferia-se para os projetos de investigação empírica, e isso, sem 
dúvida, retroalimentava esse monismo explicativo e fazia perder de vista a 
contingência, a fragmentação e a heterogeneidade do mundo social. Em outras 
palavras, em linhas gerais não se produziu um ‘encontro [profundo] com o 
momento empírico [...] tanto com respeito ao passado como com respeito ao 
presente. (SOZZO, 2014, pp. 80-81). 

Ainda, Sozzo (2014) contesta a visão de Zaffaroni, de que as características da 

“questão criminal” na região seriam evidentes, pelo que dispensariam pesquisas empíricas que 

as confirmassem. Para Sozzo (2014), esse posicionamento de Zaffaroni explicita uma “escassa 

preocupação com o ‘momento empírico’ em função da pretensa autoevidência dos fenômenos 

latino-americanos com respeito àqueles que se produzem nos países centrais” (pp. 85-86).  

Esse “desencontro com o momento empírico”, é atribuído, em certa medida, à 

centralidade dos juristas nessa “nova forma de fazer criminologia” (Sozzo, 2014, p. 76). A partir 

da década de 1970, movimentos de crítica da cultura jurídica e de transformações no campo do 

direito geraram “olhares críticos” sobre “o funcionamento do sistema jurídico” (Sozzo, 2014, 

p. 76). Houve uma “desmistificação crítica” do sistema penal, um “impulso desestruturador”, 

nos dizeres de Stanley Cohen, originado de “uma excitante combinação intelectual’ entre teoria 

crítica, marxismo da nova esquerda, fenomenologia, etnometodologia e interacionismo 

simbólico” (Sozzo, 2014, p. 77).  

A importância dos juristas também se dá em razão da forma como essa criminologia 

crítica chegou à América Latina. Foi uma disciplina influenciada pela criminologia crítica 

italiana que, por sua vez, decorreu de processos de tradução de teorias como a “sociologia do 
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desvio e a nova criminologia estadunidense e inglesa” (Sozzo, 2014, p. 78). Quem liderou esses 

processos de importação cultural, tanto na Itália como na América Latina, foram pesquisadores 

do direito, apesar de que “os materiais importados provinham principalmente de outras ciências 

sociais” (Sozzo, 2014, p. 78). Nesse contexto, em ambos os locais, esse meio jurídico esteve 

marcado por “uma vocação pela ‘teoria’ mais do que pela prática de pesquisa” (Sozzo, 2014, 

p. 78). 

Assim, além de os criminólogos críticos da América Latina terem se apropriado dos 

“vocabulários criminológicos críticos italianos” e incorporado suas características, eles 

adquiriram também o tom dogmático e normativo do campo jurídico. Isso levou a criminologia 

crítica da América Latina a uma “reflexão constante sobre o ‘dever ser’ das formas de governar 

a questão criminal – a construção de uma ‘política criminal alternativa’, uma ‘política criminal 

das classes subalternas’” (Sozzo, 2014, p. 78).  

Como descreve Anitua (2008), isso inclusive gerou uma “crise” da criminologia 

crítica, vista como estagnada na função da denúncia – no mesmo sentido que retratou Larrauri 

(2000) e também Ferreira (2013). Para Anitua:  

Outra causa da crise estava localizada no fato de que os novos criminólogos 
não produziam investigações e ficavam na mera denúncia da investigação 
anterior e do que acontecia e, neste último caso, com poucos dados sobre o 
que efetivamente sucedida [...]. O ‘nada funciona’ que afetava a criminologia 
em todos os terrenos levava os críticos - que, ademais, estavam de mãos atadas 
diante da suspeita de utilização de qualquer trabalho aplicado - a uma perigosa 
inatividade que só expressava sua indignação moral frente às desigualdades e 
repressões. Os chamados criminólogos críticos, que se vigiavam entre si com 
demasiado zelo, também se indignavam com o que os criminólogos faziam.” 
(ANITUA, 2008, p. 692).213 

No mesmo sentido , a avaliação de Gabaldón (2012), para quem : 

Uma visão fundamentalmente dogmática do trabalho intelectual neste meio 
provavelmente influiu na suposição de que a definição precisa do espectro 
temático da disciplina, mais do que a avaliação e discussão dos dados, é a 
condição para a validação científica do conhecimento. Isso coexiste com a 
ideia predominante de que a mudança social é uma tarefa importante da 
criminologia e com a recorrência, nos discursos dos intelectuais, da denúncia 
da ordem social como opressiva e injusta (GABALDÓN, 2012, p. 273). 

No caso brasileiro, um exemplo desse “monismo explicativo” é encontrado na 

repercussão que Baratta (2011) teve na criminologia crítica do país. Conforme destacado por 

Freitas (2018), na tradução feita desse autor “a ênfase foi, sobretudo, a da denúncia materialista 

da injustiça social como resultado do sistema capitalista, e do sistema penal e do 

encarceramento como consequência da estrutura econômica” (pp. 490-491).  

 
213 A este respeito, Andrade (2012) considera que a “problemática do ‘déficit empírico’ foi atribuída por Anitua 
à criminologia da região com ‘algum grau de injustiça’” (p. 123). 
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No Brasil, Braga e Alves (2015) identificam a Criminologia, “como um saber 

reclamado pelo Direito” (p. 327) e consideram que há outros estudos criminais nas ciências 

humanas e sociais, porém “eles não são nomeados como pertencentes ao campo da 

Criminologia” (p. 328). O problema das pesquisas empíricas é tratado assim:  

Quiçá, seja possível afirmar que, o fato de as produções em Criminologia no 
campo do Direito estarem mais vinculadas às análises teórico-descritivas do 
que às abordagens empíricas – essas sim mais próprias da Criminologia - isso 
esteja relacionado ao movimento que o pensamento penal passou a ter a partir 
da metade do século XX no Brasil. Conforme discutido anteriormente, a 
Dogmática foi o centro dos estudos jurídicos, enquanto as produções 
criminológicas ficaram estancadas e colonizadas pelo conhecimento 
Dogmático-Jurídico-Penal (BRAGA e ALVES, 2015, pp. 329-330). 

Ainda, Alves (2016) trabalha com a hipótese de que no Brasil, devido à influência 

jurídica e criminológica romano-germânica, a “produção criminológica crítica relacionada ao 

direito teria ficado [...] em um segundo plano em relação às pesquisas teóricas e em comparação 

a outras áreas como a antropologia e a sociologia” (pp. 163-164).  

Deste modo, percebe-se que a escassez das pesquisas empíricas, o tom dogmático, 

os artigos na forma de ensaios críticos e aderência a um “monismo explicativo” se relacionam 

à análise dos artigos da RDS efetuada na dissertação. Predominaram artigos ensaísticos em 

detrimento de produções empíricas, sobretudo que visassem investigar problemas de âmbito 

local. Como avaliou Gindri (2018), na RDS assim como no campo latino-americano “há baixa 

incidência de pesquisas empíricas que apresentam dados primários e o que predomina são 

ensaios críticos de denúncia do controle penal e artigos de revisão bibliográfica” (p. 72). 

Acrescenta-se a isso uma aderência a narrativas macrossociológicas vinculadas à 

economia política da pena que, no caso da RDS, tem no neoliberalismo a chave de análise do 

encarceramento. É essa a avaliação de Gindri (2018) quando afirma que “o campo, engajado 

politicamente, produz análises macrossociológicas e materialistas, evocando como suportes 

explicativos o que chamamos de teorias econômicas da pena” (p. 73) – seguindo autores desde 

Rusche e Kirchheimer até Michel Foucault e, mais recentemente, Loïc Wacquant. 

Complementa que: 

Como consequência dessa prescrição e do baixo engajamento empírico do 
campo, percebemos que os textos do campo priorizam universos 
macrossociológicos, macroeconômicos e macropolíticos, interpretados 
teoricamente, através da retroalimentação de teses do campo, ou através de 
dados secundários sobre o encarceramento. Identificamos, portanto, um modo 
de produção hegemônico do campo, através de um “contato de segunda mão” 
com os universos empíricos de análise. Nesse modo, o neoliberalismo é a 
chave explicativa sobre a economia e a política global contemporânea que 
explica o aumento do encarceramento e o agravamento das desigualdades 
econômicas (GINDRI, 2018, p. 73). 
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O “monismo explicativo” ao qual Sozzo (2014) se referiu se expressa, na RDS, na 

relação entre modos de punição e modos de produção como forma de compreensão das questões 

sociais relacionadas ao controle penal (Ginidri, 2018, p. 79). Na revista, narra-se a “a violência 

desse controle através das chamadas ‘teorias econômicas da pena’ e do neoliberalismo” e nisso 

são aplicadas “com certa homogeneidade essas mesmas hipóteses a campos empíricos 

completamente distintos: migrações europeias, Brasil em 1800, Brasil contemporâneo, Estados 

Unidos” (Gindri, 2018, p. 79).  

Igualmente, Alves (2016) destaca algo semelhante com relação à criminologia 

crítica brasileira, de maneira mais ampla: 

[...] além da negligência em torno da relação “questão criminal-Brasil” por 
parte de alguns estudos no campo da criminologia produzida por juristas, 
haveria um uso de obras estrangeiras sem um esforço interpretativo e com 
pouca complexidade na elaboração de pensamentos desenvolvidos a partir 
delas. Quando há usos e tentativas de reflexão, algumas falas apresentam o 
problema de como o jurista interpreta trabalhos advindos de outras áreas 
(ALVES, 2016, p. 104)  

Assim, é possível trabalhar com essa hipótese e com as considerações de Gindri 

(2018) para compreender a inserção da criminologia crítica da RDS apenas tangencialmente na 

discussão sobre concentração espacial do encarceramento. Ou seja, interpretar o insulamento 

do saber criminológico crítico expresso na RDS, fechado a outras perspectivas e premissas 

distintas daquelas que compõem suas doxas, além de poucas pesquisas empíricas nesse campo. 

Dos 14 textos da RDS sobre dimensão espacial do encarceramento, apenas cinco 

foram escritos por brasileiros (Batista, 1996; Thompson, 2000; Zaccone, 2004; Lopes, 2010; 

Zomighani Jr., 2014). Desses cinco, apesar de alguns deles terem tratado da seletividade penal 

via atuação policial nas periferias (Thompson, 2000; Zaccone, 2004), a maioria não teve como 

principal objeto esse enfoque espacial. Nenhum deles abordou efetivamente a concentração 

espacial do encarceramento em determinados bairros/locais das cidades e mesmo menções 

tangenciais ao elemento espacial não foram fruto de estudo empírico. 

O campo dos efeitos colaterais do encarceramento214 tampouco foi mencionado, 

nem houve diálogos com produções das ciências sociais em relação à temática das periferias e 

prisões. Ainda, poucos deles citam autores estrangeiros, a exemplo de Wacquant215.  

 
214 O que poderia ser feito tanto com base em textos da própria RDS (Wacquant, 2002b, 2012a, 2012b; Comfort, 
2010 e 2016; De Giorgi, 2016) ou autores brasileiros como Rafael Godói (2011). 
215 Por outro lado, artigos de estrangeiros sobre a dimensão espacial do encarceramento (Wacquant, 2002b, 2007, 
2010, 2012a e 2012b; Gowan, 2003; e Comfort, 2010, 2016), exploraram o campo dos efeitos colaterais do 
encarceramento. São estes os que mais dialogam com estadunidenses como Mauer (2002), Sampson e Loeffler 
(2010) e Western, entre outros centrais ao debate da concentração espacial do encarceramento. Como são artigos 
publicados na própria RDS, traduzidos para o português, chama a atenção o fato de não terem repercutido na 
criminologia crítica expressa na RDS. 
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Assim, o que foi possível observar da produção criminológica crítica brasileira da 

RDS a respeito da dimensão espacial do encarceramento é o que Gindri (2018) chamou de 

“articulações eventuais” (p. 81). São textos que apenas pincelam algumas questões (no caso, 

dinâmicas espaciais do encarceramento nos bairros), porém de forma pontual e sem que isso 

constitua a principal preocupação desses trabalhos.  

Sobre os textos do eixo indicado como “teses de Loïc Wacquant”, foram nove 

artigos escritos pelo sociólogo francês e 10 textos de brasileiros discutindo suas teses. Dos 

escritos de autoria de Wacquant, cinco se inseriram na temática espacial do cárcere e um, 

inclusive, define hiperencarceramento a partir do “espaço” como elemento constitutivo da tripla 

seletividade penal.216 A despeito disso, nenhum dos artigos de brasileiros discutindo suas teses 

tratou da dimensão espacial do encarceramento, ainda que indiretamente. 

Com efeito, considerar o elemento espacial nas análises sobre o funcionamento do 

sistema penal e do encarceramento brasileiro poderia ser relevante para esses artigos. Isso tanto 

em razão das formulações teóricas do próprio Wacquant a esse respeito – que poderiam levar a 

estudos brasileiros sobre o tema com base em seu conceito de hiperencarceramento, por 

exemplo –, quanto pelo fato de que há produção acadêmica brasileira constatando correlações 

entre encarceramento e bairros com baixos indicadores socioeconômicos/periferias.217 

Predominaram artigos com foco na reprodução e/ou mediação da tese da penalidade neoliberal 

e ascensão do Estado Penal para o caso brasileiro, com evidente influência de Wacquant na 

discussão sobre neoliberalismo nos artigos da RDS. Foram negligenciadas, contudo, outras 

questões debatidas pelo autor, como a importância do elemento espacial na seletividade penal 

do hiperencarceramento.  

Constata-se, deste modo, que houve uma incorporação parcial e seletiva das teses 

trabalhadas por Wacquant, apenas no que se refere ao neoliberalismo e ascensão do “Estado 

Penal”, porém o mesmo não ocorreu em relação a outras temáticas trabalhadas por ele. O 

diagnóstico de Gindri (2018) é semelhante quando avalia, em relação a Wacquant, que “o modo 

através do qual nós nos apropriamos desse autor reproduz e discute nos termos do Brasil 

somente a tese do ‘estado centauro’218, e então, ignoramos totalmente essa dimensão racial, que 

não é discutida a partir dos dados brasileiros.” (p. 123). 

 
216 Orientada, como já foi visto, por filtros de classe, raça e espaço, nessa ordem de importância. 
217 Conforme descrito no capítulo 03 e nos próprios artigos da RDS sobre a dimensão espacial do encarceramento. 
218 Segundo Gindri, “Wacquant pauta que o neoliberalismo leva à formação de um ‘estado centauro’, mínimo 
nas políticas de bem estar social e máximo no âmbito penal. Nessa tese, Wacquant também nomeia o processo 
como a transição do Estado de Bem Estar social, ou Estado Providência, para o Estado Penal.” (p. 75). 
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No caso desta dissertação, pode-se notar que isso ocorreu em relação à dimensão 

espacial do encarceramento. Como apontou Gindri (2018), a RDS acabou incorporando 

somente aquilo que seria compatível com suas “doxas”: 

Durante os 20 anos da revista, há uma relativa estabilidade na produção, cuja 
principal inovação na metacriminologia foi o diálogo com Loïc Wacquant e a 
abordagem sobre o neoliberalismo. Entretanto, tendo em vista as 
características do trabalho desse autor, o que poderia trazer uma 
permeabilidade de novas perguntas e novos dados para o campo perde 
potência na medida em que o campo não consegue abrir as suas lentes de 
análise ou incorporar o que, em Wacquant, não ressoa na doxa da revista. 
(GINDRI, 2018, pp. 121-122). 

Em outros termos, o campo não abriu suas lentes a artigos que fugissem à tese da 

penalidade neoliberal de Wacquant, ou, então, que tratassem de temáticas da concentração 

espacial do encarceramento pela “nova” Escola de Chicago. Até porque, isso seria contraditório 

com a oposição à criminologia “tradicional”, com a narrativa da progressão entre as teorias 

criminológicas e ausência de pesquisas empíricas. Afinal, essa temática espacial foi 

tradicionalmente abordada pela Escola de Chicago e posteriormente revista pela “nova” Escola 

de Chicago, de modo que carregou estigmas que foram corroborados pela característica de 

contrariedade às criminologias tradicionais. 

Por outro lado, surpreende que mesmo quando a entrada do tema se deu por algum 

autor considerado “crítico”, a exemplo de Wacquant, ele seguiu negligenciado, uma vez que a 

seletividade penal espacial é abordada apenas de forma lateral nos artigos da RDS em análise.  

A aderência à tese da penalidade neoliberal de Wacquant, presente fortemente na 

revista, pode ter obstaculizado que outras temáticas trabalhadas pelo autor (e publicadas na 

própria RDS) impactassem a produção dos brasileiros a respeito das suas teses219. Afinal, 

Wacquant lida com temas como marginalidade urbana e a existência de um continuum de 

exclusão entre prisões e guetos. Mais que isso, considera o “espaço” como um dos três 

componentes da seletividade penal do hiperencarceramento (junto a classe e raça) (Wacquant, 

2012b), porém nenhum dos artigos publicados na revista que tratam de Wacquant mencionam, 

sequer de forma indireta, essas temáticas.220  

 
219 Como reportado em Gindri (2018), a partir da adesão à narrativa de Wacquant, o neoliberalismo se torna uma 
categoria indispensável para pensar a questão criminal, incluída na metanarrativa da criminologia.” (Gindri, 
2018, p. 78). 
220 É, uma vez mais, o que foi observado por Gindri (2018): “Da diversidade de teses e categorias produzidas por 
ele, entre dimensões micro e macro, nós reproduzimos hegemonicamente a tese mais abstrata sobre o tamanho 
do Estado. Buscamos uma conclusão geral que advém da relação de categorias e dados produzidos sobre a 
realidade dos Estados Unidos e queremos testá-la no Brasil através da utilização de dados secundários sobre o 
encarceramento brasileiro, disponibilizados pelo Departamento Penitenciário Nacional. Ou seja, buscamos testar 
uma hipótese teórica sem utilizar a mesma profundidade de coleta de dados produzida por Wacquant” (p. 123). 
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Por fim, percebe-se que essa característica de estudos macrossociológicos 

observada acima é característica, de modo geral, dos estudos sobre punição. É essa a avaliação 

de Garland (2018), para quem, em um primeiro momento, estudos da sociologia da punição 

foram marcados por pesquisas baseadas em “grandes narrativas”. 

Em seu artigo (Garland, 2018), um dos tópicos é intitulado “Grand narratives and 

macro-sociological explanations”, referindo-se às narrativas macrossociológicas como as de 

Wacquant (2009), Alexander (2017) e suas próprias. Garland (2018) considera que os textos 

argumentando que “o encarceramento em massa foi gerado pelo neoliberalismo, por um Novo 

Jim Crow ou por uma ‘cultura do controle’ funcionaram como heurísticas esclarecedoras e 

provocações generativas” (p. 22)221. Na sua visão, essas narrativas “macro” serviram para dar 

início ao debate, mas eram limitadas academicamente (numa espécie de autocrítica feita pelo 

autor), exigindo complementação: 

Elas não capturam a textura multicamada dos significados dos atores, a 
complexidade dos eventos históricos, o papel da contingência, a operação de 
contra forças ou as variações do resultado local. Na natureza das coisas, as 
narrativas de alto nível ocultam tanto quanto revelam e só cumprem seu 
potencial explicativo quando são suplementadas por ondas de pesquisas 
subsequentes que corrigem seus erros e preenchem suas omissões 
(GARLAND, 2018, p. 23)222. 

Garland (2018) prossegue afirmando que o “racismo, o neoliberalismo, populismo 

punitivista e assim por diante” somente podem gerar impactos penais se de algum modo 

“alteram “a conduta dos atores e tomadores de decisão no processo penal”. No entanto, isso 

envolve “múltiplos atores e pontos de decisão”, sendo que apenas “trabalhos detalhados podem 

esclarecer como e por que as coisas acontecem como acontecem” (p. 23).223 

Assim, a ambição de grande narrativa (Sozzo, 2014; Garland, 2018) associada a 

poucas pesquisas empíricas marcaram a criminologia crítica latino-americana e da RDS. Os 

 
221 Tradução livre de: “Large-scale, forcefully argued claims that mass incarceration has been generated by 
neoliberalism, by a New Jim Crow, or by a “culture of control” have functioned as illuminating heuristics and 
generative provocations.” 
222 Tradução livre de: “They don’t capture the multi-layered texture of actor’s meanings, the complexity of 
historical events, the role of contingency, the operation of counter-forces, or the variations of local outcome. In 
the nature of things, high-level narratives conceal as much as they reveal and only fulfill their explanatory 
potential when they are supplemented by waves of subsequent research that correct their mistakes and fill in their 
omissions.” 
223 “When we think of the social causes of penal outcomes we should always bear in mind that social causes only 
affect penal outcomes to the extent that they operate on and through legal or criminal justice processes—as we 
saw just now when discussing proximate causes. Racism, neoliberalism, populist punitiveness, and so on only 
ever impact penal outcomes to the extent that they enlist, realign or somehow change the conduct of actors and 
decision-makers in the penal process. And that penal process is itself complicated—involving multiple actors 
and decision-points—and capable of generating effects that are unintended and counter-intuitive. Only detailed 
work can illuminate how and why things turn out as they do.” (GARLAND, 2018, p. 23). 
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artigos da revista refletiram essas características e isso pode servir de hipótese explicativa para 

compreender a ausência de artigos debatendo a concentração espacial do encarceramento.  

 
 
5.3. IMPACTO DE TRADUÇÕES “APOLOGÉTICAS”  

 

Uma terceira característica da criminologia crítica que pode explicar os resultados 

da análise dos artigos da RDS sobre a concentração espacial do encarceramento é o tom 

“apologético” com que, historicamente, determinados autores são lidos no campo. 

De acordo com Sozzo (2014), essas apologias estiveram presentes já na formação 

da criminologia crítica latino-americana. O autor relata que durante os processos de “tradução” 

de textos criminológicos para a região, na constituição da então “nova” criminologia da 

América Latina, foram recepcionadas as teorias que se produziam na Europa e nos Estados 

Unidos, destacando-se a influência do italiano Alessandro Baratta. 

Ao descrever a importância de Baratta, Sozzo (2014) se refere ao fato de Rosa Del 

Olmo considerá-lo o criminólogo europeu que exerceu a maior influência na criminologia 

crítica que nascia na América Latina. Além da assimilação da sua produção intelectual, Del 

Olmo teria ficado “alarmada com a idolatria que despertou” em alguns criminólogos críticos, 

em que seu pensamento “foi assimilado acriticamente” ao discurso que estava sendo construído 

na região (Sozzo, 2014, pp. 72-73). 

A produção acadêmica do Brasil também foi impactada por Baratta. Freitas (2016) 

considera que o criminólogo italiano teve influência predominante na criminologia brasileira, 

caracterizando “o ‘tom’ das opções teóricas e metodológicas do campo” (p. 490).224  É esse o 

quadro que Alves (2016) também encontrou quando entrevistou criminólogos críticos 

brasileiros em sua pesquisa de mestrado. A autora avaliou que “diversas narrativas são 

marcadas, expressamente, por ensinamentos de Baratta ou reconhecem a forte influência de 

suas obras na criminologia crítica produzida por juristas, no Brasil” (p. 100). Narrou, ainda, que 

o criminólogo italiano estreitou laços com alguns professores brasileiros de criminologia e 

chegou a participar de atividades acadêmicas no país. Assim, além das traduções dos textos, 

houve um intercâmbio de criminólogos entre Europa e América Latina. 

Esses intercâmbios ocorreram não apenas na criminologia crítica, mas desde os 

tempos de criminologia positivista que marcaram a produção da região até meados do século 

 
224 Exemplificativamente, o livro de Andrade (2016) tem como título da primeira parte: “criminologia crítica: 
homenagem a Alessandro Baratta”, e desenvolve algumas teses do autor. 
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XX.  Em seu livro escrito em 1981, Del Olmo registrou seu tom crítico à tradução e difusão de 

determinados autores na América Latina. Tratava da criminologia positivista: 

Autores têm sido traduzidos e difundidos não tanto por serem significativos 
ou reconhecidos em nossa disciplina nos países de origem, mas porque 
entraram em contato pessoal com latino-americanos. Após esses encontros, 
eles são popularizados em nossos países como máxima expressão ‘científica’. 
Chegou-se ao extremo de um latino-americano ‘produzir’ um livro que não é 
senão a reprodução da obra desses autores, chegando ao cúmulo de limitar-se 
a assinar as anotações das aulas que recolheu em suas viagens de estudo.  
Este é um elemento relevante para compreender a difusão do paradigma 
dominante (DEL OLMO, 2004, p. 266). 

É dentro dessa perspectiva que Sozzo (2014) descreve que, ainda segundo Del 

Olmo, os criminólogos da região “não puderam romper a dependência do conhecimento que 

vem dos países desenvolvidos” e que “[e]nquanto não romper essa dependência, não se poderá 

falar de uma criminologia crítica latino-americana (1985:138, 1988:209)” (pp. 73-74).  

Em relação à constituição da criminologia crítica na América Latina, Sozzo (2014) 

acrescenta ao “imenso esforço de tradução” as crescentes “visitas de criminólogos críticos a 

países latino-americanos para participar de diversos tipos de atividades acadêmicas [...] desde 

os anos 1970, com sua carga de interpretações [...]” (p. 66). Sozzo (2014) ainda relaciona esses 

acontecimentos a possibilidades de “exportação de modelos de controle do delito a partir dos 

países centrais para os países do Terceiro Mundo” e endossa a crítica de Stanley Cohen a um 

“colonialismo maligno” presente em “criminólogos radicais” quando reproduziam 

“mimeticamente criminologias ocidentais (p. 102).  

No Brasil, Baratta foi um autor que passou tanto pelos processos de tradução escrita 

quanto participações acadêmicas presencialmente no país. Conforme assevera Andrade (2012), 

o criminólogo italiano “teve uma importância decisiva para o desenvolvimento da Criminologia 

crítica europeia, latino-americana e brasileira”, sendo que no Brasil “inúmeros centros e atores 

mantiveram continuada parceria” com ele (Andrade, 2012, pp. 58-59). 

Isso ocorreu, portanto, na criminologia crítica brasileira, sobretudo no Rio de 

Janeiro durante a vigência da Revista Discursos Sediciosos. Nesse período, criminólogos 

críticos europeus, estadunidenses e latino-americanos estabeleceram contato com 

pesquisadores brasileiros e chegaram até mesmo a ministrar aulas no país. É o caso da RDS e 

de autores como Baratta e Wacquant, como relata Gindri:  

[...] em 1994, Nilo, Vera e Cerqueira passam a organizar suas disputas no 
campo acadêmico. Assim, junto ao ICC criam projetos editoriais, dentre eles: 
a “Revista Discursos Sediciosos: crime, direito e sociedade” e, 
posteriormente, a coleção Pensamento Criminológico, cuja primeira 
publicação sairia em 2002. Além disso, organizaram um curso de mestrado na 
Universidade Cândido Mendes, que, embora de pouca duração, conseguiu 
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trazer ao Brasil professores consolidados no campo da criminologia crítica, 
como Lola Aniyar de Castro, Eugênio Zaffaroni, Rosa del Olmo, Caridad 
Navarrete Calderón, Alessandro Baratta, Louk Hulsman, e Loïc Wacquant” 
(GINDRI, 2018, p. 39).  

Deste modo, além da RDS, o Instituto Carioca de Criminologia dirigido por Nilo 

Batista e Vera Malaguti também lançava traduções (escritas, em sentido estrito) de obras 

criminológicas desses mesmos autores: Baratta (2011), Wacquant (2009), Garland (2014) e 

muitos outros da chamada “Coleção Pensamento Criminológico”, importante na difusão de 

teorias criminológicas no país. 

No caso dos artigos analisados da RDS, é possível pensar se as teses de Loïc 

Wacquant também teriam sido incorporadas em um tom apologético, uma reverência que 

impacta a produção acadêmica a seu respeito. A hipótese que se formula, então, é: assim como 

num passado recente as teses de Baratta foram incorporadas na criminologia crítica brasileira 

de forma até certo ponto apologética, no presente isso pode ter ocorrido com as teses de Loïc 

Wacquant.  

É inequívoco que os escritos de Wacquant repercutiram significativamente na 

produção acadêmica da criminologia brasileira. Exemplo disso foi a publicação, em 2012, do 

livro “Loïc Wacquant e a questão penal no capitalismo neoliberal”, uma coletânea de artigos 

organizada por Vera Malaguti e publicada pela Editora Revan (a mesma que publicou a RDS e 

os livros do Instituto Carioca de Criminologia). No referido livro, em geral, os autores foram 

os mesmos que possuem o “capital da tradição crítica” identificada por Gindri (2018) sobre a 

RDS. 

Em relação aos textos de brasileiros sobre Wacquant na RDS, nota-se um 

expressivo aumento do número de publicações ao longo das edições da revista. Até 2007, 

nenhum artigo havia discutido suas teses. Isso muda em 2007, quando Silveira Filho cita o 

sociólogo francês para tratar sobre neoliberalismo, e na edição seguinte, com o artigo de Silva 

(2010) questionando a existência de um Estado penal no Rio de Janeiro. Nas edições 

posteriores, os textos tratando das teses de Wacquant ganharam força: foram nove artigos 

publicados entre as últimas três edições da revista (Rodrigues e Nascimento, 2012; Bravo, 2012; 

Arguello, 2012; Pedrinha, 2014; Macedo e Rocha, 2014; Zomighani Jr., 2014; Lemos e Ribeiro 

Jr., 2016; Pedrinha e Souza, 2016; e De Giorgi, 2016), sendo apenas um deles de autoria 

estrangeira (De Giorgi, 2016) 

O eixo de artigos da RDS sobre as teses de Wacquant aponta que, além de ter sido 

assimilada majoritariamente a sua tese da penalidade neoliberal, em geral ela não foi contestada. 

Com isso, deixaram de ser questionadas algumas de suas formulações referentes não só à 
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penalidade neoliberal, mas também à dimensão espacial do encarceramento. 

Exemplificativamente: até que ponto guetos estadunidenses e favelas brasileiras são realmente 

semelhantes? Como lidar com a maior heterogeneidade populacional das favelas em 

comparação aos guetos? A punição se estrutura da mesma forma em ambos os espaços? 

Nesse sentido, Gindri (2018) considera que Brasil e Estados Unidos são países que 

“dividem um passado colonial e escravocrata que poderia dar aos autores brasileiros questões 

de reflexão muito diferentes das que são trabalhadas nos modos pelos quais se apropriam desses 

textos” (Gindri, 2018, p. 122). Soma-se a isso a ressalva de Sinhoretto e Mello (2013), de que 

contextos e processos locais impactam a forma de recepção das teorias do norte global para o 

Brasil. Elas mencionam Wacquant como um exemplo: 

O próprio Wacquant (2001) achou necessário frisá-lo no prefácio de uma 
coletânea de artigos seus versando sobre estudos nos Estados Unidos e na 
França, publicada no Brasil: uma favela brasileira não tem a mesma 
configuração de um gueto norte-americano que, por sua vez, não constitui a 
mesma realidade do banlieu francês ou de uma villa argentina. E cada uma 
dessas formas sociais complexas – continua – insere-se num tipo de relação 
com políticas públicas, taxas de encarceramento, discricionariedade policial, 
formas de segregação e integração de grupos marginalizados que são distintas, 
constituindo arranjos históricos peculiares. E conclui que a comparação é mais 
útil para a compreensão do mundo contemporâneo quando faz ressaltar as 
diferenças do que quando aponta para semelhanças” (SINHORETTO e 
MELLO, 2013, p. 98). 

Assim, é possível pensar se ocorreu um processo de tradução das teses de Wacquant 

de forma acrítica e sem as devidas mediações para a realidade brasileira. 

 

 

5.4. CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO DE PESQUISA EM CRIMINOLOGIA CRÍTICA 

 

Uma quarta hipótese que ora se levanta é referente às condições de produção de 

conhecimento criminológico crítico na América Latina, como um todo, e especialmente no 

Brasil. 

Sozzo salienta as “condições materiais” precárias das práticas de pesquisa em 

criminologia na América Latina. Considera não haver dúvida de que “a perda de complexidade 

e cristalização do vocabulário criminológico e a escassez de práticas de investigação” se 

relacionam, ao menos na Argentina, às “precárias condições de trabalho de professores e 

pesquisadores universitários”, bem como à “inexistência de recursos financeiros para o 

desenvolvimento de trabalhos de pesquisa” (Sozzo, 2014, p. 81). Esses fatores, para Sozzo, são 

tão importantes quanto os “estilos de pensamento” da criminologia da região.  
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Assim, surge a quarta hipótese explicativa dos poucos estudos, na criminologia 

crítica brasileira analisada nessa dissertação (RDS), sobre concentração espacial do 

encarceramento: as condições materiais precárias de se efetuar pesquisa nesse campo, 

normalmente a partir de Faculdades de Direito. São pesquisas que, além da tradição ensaística 

e dogmática em detrimento de pesquisas empíricas, dispõem normalmente de pouco 

financiamento público e dependem muitas vezes de esforços de pesquisadores individuais. 

Claro que isso não explica o todo (conforme artigos analisados no capítulo 03) mas, somado às 

outras hipóteses, auxilia a compreender esse quadro geral. 

Essas condições de pesquisa em criminologia também enfrentam um “obstáculo 

organizacional” diante do fato de que “a criminologia como disciplina, situada principalmente 

nas faculdades de direito, perde espaço aos poucos” (Alves, 2016, p. 135). Essas dificuldades 

em desenvolver investigações e obter financiamento nas pesquisas criminológicas brasileiras 

são retratadas por Alves: 

[...] o segundo problema emerge entre a possibilidade de pesquisar no âmbito 
da questão criminal e investimento em pesquisa, em vista das condições do 
país. Carlos Alberto Elbert lança uma hipótese de que a criminologia, assim 
reconhecida expressamente por esferas acadêmicas na América Latina 
(universidades, programas de pós-graduação, eventos acadêmicos, 
departamentos de pesquisa), é um conhecimento relativamente novo para 
propiciar uma formação de uma criminologia latino-americana em 
comparação a outras áreas mais tradicionais do conhecimento (no sentido de 
consolidadas como disciplina), assim como em razão da variável 
“investimentos mais escassos”. Por esses fatores, é possível compreender a 
questão da dificuldade de desenvolver pesquisas no país, sobretudo quando 
não se tem uma disciplina consolidada, como é o caso da própria 
criminologia.” (ALVES, 2016, p. 168). 

Além disso, há o problema de que, para alguns criminólogos críticos, existe um 

“dilema” em relação a se produzir em setores do controle do crime – ou seja, em órgãos 

responsáveis pelo sistema de justiça criminal – sob o risco de, nesse processo, colaborar e 

legitimar o sistema225.  No caso dos que se opõem a pesquisar conjuntamente a esses setores, 

Alves (2016) registra que o debate se pauta em elementos como "origem dos recursos 

materiais”, “possíveis objetivos de reforma do sistema penal” e, ainda, “risco que ele 

[pesquisador] assume sobre os fins que a instituição financiadora pretende desenvolver a partir 

dos resultados alcançados.” (pp. 164-165). No mais, considera que:  

É possível identificar dois grandes problemas para ingresso em pesquisas que 
dispõem de financiamentos advindos do setor público no Brasil. O primeiro 
não está vinculado diretamente a departamentos públicos que lançam editais 
para esse tipo de pesquisa, mas sim ao momento político em que o pesquisador 

 
225 Dilemas retratados também por Larrauri (2000, p. 242), ao discorrer sobre a “crise” da criminologia crítica no 
início dos anos 2000. 
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pretende adentrar na esfera pública, quando essa é gerenciada por um governo 
pautado em dispositivos penais de punição e letalidade. Em um cenário de 
medidas punitivas como pauta central da administração pública, maiores são 
os desafios àquele que consiga dialogar e manter-se em uma posição contra 
uma ordem de retaliações. (ALVES, 2016, p. 167). 

Por fim, há a diferença nos espaços ocupados pelos pesquisadores de “primeira” ou 

“segunda” geração (Alves, 2016) – ou, nos termos de Prando (2018), da primeira, segunda ou 

terceira onda da criminologia crítica no Brasil. 

Como visto, a criminológica crítica da RDS correspondeu, grosso modo, à 

criminologia crítica da “segunda onda” e seus autores e textos eram selecionados por critérios 

pessoais de pertencimento ao capital da tradição crítica (Gindri, 2018) – em pesquisas que, 

como foi visto, incluíam narrativas mais macrossociológicas e com poucos dados empíricos. Já 

os pesquisadores da “terceira onda” (ou “segunda estação”) situam-se em outros espaços 

acadêmicos, um “campo que se reconstrói” (Alves, 2016, p. 142). 

No caso destes últimos pesquisadores, difundem-se “possibilidades de produzir a 

partir de criminologias críticas, sejam elas assim expressamente atribuídas ou não”. Isso inclui 

“outros recortes como raça, gênero, criminologia cultural, atores e atrizes, perspectivas colonial 

e periférica (marginal) etc”, além da “dimensão de fazer crítica a partir da autocrítica” (Alves, 

2016, p. 152). É uma visão compatível com a de Sozzo (2014), segundo o qual há “certa 

crescente heterogeneidade na linguagem criminológica crítica nos horizontes culturais do que 

se importava”. Nesse contexto, a “pluralização” das criminologias críticas é tida por Sozzo 

(2014) como “consequência dessa diversidade cultural” (p. 75). 

É cediço, portanto, que as considerações acima impactam as formas fazer pesquisa 

em criminologia crítica. Ademais, conduzir trabalhos acadêmicos nesse campo é diferente de 

fazê-lo em sociologia e, mais ainda, de pesquisas com amplo financiamento como as FGV 

DAPP (2015) e do Instituto Sou da Paz (2019), ou daquelas com financiamento internacional, 

como as dos EUA analisadas nessa dissertação. 

 

 

5.5. CONTATO INICIAL PELA CRÍTICA DA ETIOLOGIA E AUSÊNCIA DA SOCIOLOGIA CRIMINAL 

NA “EVOLUÇÃO” CRIMINOLÓGICA BRASILEIRA  

 

Por fim, a última hipótese que se levanta nessa dissertação é que a criminologia na 

América Latina teria passado diretamente da criminologia positivista para a criminologia 

crítica. 
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Assim, cabe questionar se no pensamento criminológico brasileiro (e latino-

americano), não teria havido propriamente o desenvolvimento de uma criminologia 

funcionalista sociológica na região, apesar de essa vertente criminológica ser mencionada em 

textos sobre a história da criminologia e na metanarrativa da progressão entre as escolas, como 

uma etapa intermediária entre a criminologia positivista e a criminologia crítica, mas que nunca 

existiu aqui. Ingada-se, deste modo: o que isso permite concluir em relação à criminologia 

crítica da região? 

De início, é importante relembrar que a América Latina foi uma região que 

incorporou amplamente a criminologia positivista. Como descrevem Calazans et al: 

“O nascimento da Criminologia como ciência foi marcado pelo paradigma 
etiológico. Na década de 1870, com a Escola Positiva Italiana, havia uma 
estreita vinculação entre teorias da raça que defendiam a tese absurda da 
inferioridade de negros e indígenas e as teorias da criminalidade que se 
ocupavam de definir suas causas a partir da análise dos indivíduos ou grupos 
selecionados pelo sistema penal. Logo, os criminólogos positivistas 
acreditavam existir uma criminalidade diferencial dos negros e indígenas, 
explicada/justificada com o argumento da inferioridade racial, ou seja, os 
afrodescendentes e os indígenas seriam mais criminosos porque mais 
inferiores que outros grupos sociais” (CALAZANS ET AL, 2016, p. 450). 

Igualmente, Del Olmo (2004) relata como ocorreu essa assimilação criminológica 

positivista na América Latina. Ela era necessária para a manutenção da ordem pelas elites 

latino-americanas e “também para o processo de implantação do capitalismo como modelo de 

produção dominante na área”. Nesse contexto:   

Todos os países adotariam os postulados fundamentais da filosofia positivista 
como ‘remédio radical, com o qual se rompe com um passado que os 
incomoda. Esse positivismo, por certo, se deformou e surgiu dele uma visão 
latino-americana, ainda que cada país o acolhesse por motivos diferentes, de 
acordo com sua própria história. Sua vinculação com o positivismo 
criminológico foi evidente na América Latina, já que as mesmas pessoas, em 
muitas ocasiões, difundiriam os postulados de ambos. (DEL OLMO, 2004, p. 
162-163). 

Mais que isso, tamanha aceitação da criminologia de corte positivista correspondia 

ao “racismo difundido na América Latina no final do século para justificar as limitações desses 

países” (Del Olmo, 2004, p. 173). Ela refletia o darwinismo social presente na região, em 

especial no Brasil. A obra de Nina Rodrigues (1894) sobre as “raças humanas” é apontada em 

Del Olmo (2004) como exemplo desse racismo científico identificado no positivismo 

criminológico. 

No Brasil, esse saber criminológico se situou entre a criminologia e a medicina 

legal, que se encontravam “estreitamente vinculadas” (Del Olmo, 2004, p. 176). Inclusive, o 

caso brasileiro é uma exceção na narrativa de Del Olmo (2004) na medida em que, em nosso 
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país, a docência era ministrada por médicos, além dos professores formados em direito (p. 275).  

Leal (2018) esclarece, nesse sentido que no Brasil as teorias criminológicas se apresentavam 

como: 

[...] variantes do positivismo desde suas matrizes originárias mais tradicionais, 
ou seja, a partir de Lombroso, com a antropologia e a biologia criminal, 
trazendo a biotipologia e a endocrinologia como elementos explicadores do 
delito e do delinquente; ainda Ferri, desde uma sociologia criminal positivista 
aportando os fatores sociais, em uma perspectiva de uma sociedade 
criminógena e do delito como patologia; e por fim Garófalo, com uma 
concepção que aponta o crime como resultado da loucura moral, e em alguma 
medida o aproxima do classicismo; tendo as três tendências sido acolhidas e 
encontrado cultores no desenvolvimento da criminologia brasileira; ou ainda, 
uma corrente mais moderna, que preconiza a aliança entre o tecnicismo 
jurídico (dogmática) com o positivismo criminológico, em prol da defesa 
social, eminentemente em uma perspectiva de modernização e eficientismo 
do controle penal para além dos dogmatismos e cientificismos exagerados” 
(Leal, 2018, p. 379). 

É também o diagnóstico de André Giamberardino sobre a criminologia que 

predominou no país, o que, a seu ver, levaria inevitavelmente ao engajamento político da 

criminologia crítica: 

[...] nosso discurso conservador foi predominantemente do tipo clínico 
positivista, associado às peculiaridades do racismo ‘quase oficial’, fio 
condutor da adaptação do pensamento lombrosiano no país, e o já consolidado 
assombroso grau de violência estrutural e institucional. Por um lado, em um 
contexto desses, não haveria como a criminologia crítica latino-americana não 
se constituir como profundamente política no sentido de contestação ao poder 
estabelecido. Por outro, porém, talvez se possa arriscar dizer que o foco se 
voltou novamente ao Estado, e à concepção mais propriamente européia de 
controle social como sendo apenas aquele exercido verticalmente entre 
cidadão e Estado soberano” (GIAMBERARDINO, 2015, p. 22)226. 

Essa ampla aderência – latino-americana e sobretudo brasileira – à criminologia de 

cunho positivista não foi, entretanto, um fenômeno global. Diferentemente do que ocorreu no 

Brasil e América Latina, no Reino Unido e nos Estados Unidos, as teses de Lombroso não 

exerceram tanta influência em pesquisas da área. 

Como relembra Anitua (2008), a criminologia positivista era a criminologia oficial 

da América Latina, sendo “muito mais vulnerável que a complexa teoria e prática, já 

sociológica, da criminologia oficial nos Estados Unidos” (p. 664). Nesse aspecto, Rock (2012) 

considera que também a criminologia britânica “não é e nunca foi significativamente 

 
226 Nesse mesmo sentido, Braga e Alves reputam que a “formação dos saberes penais no Brasil foi influenciada 
pelos pressupostos liberais, mas, sobretudo, pelas concepções do positivismo criminológico, produzidas 
principalmente pela Escola Positivista Italiana, as quais tiveram forte impacto no contexto brasileiro. Nesse 
sentido, levanta-se uma primeira hipótese, a ser aprofundada em outros trabalhos, de que o projeto de 
integralização dialética das denominadas Ciências Criminais acabou por produzir uma relação verticalizada entre 
a Criminologia e o tecnicismo jurídico, no âmbito do pensamento contemporâneo sobre o fenômeno criminal. 
(BRAGA e ALVES, 2015, p. 316). 
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Lombrosiana em suas afeições”, sendo que “quando a criminologia chegou, eventualmente e 

provisoriamente, a estabelecer-se na Grã-Bretanha no início dos anos 1920, não foi uma 

ramificação da nova antropologia criminal” (p. 41)227.  

Após o período de predomínio da criminologia positivista no Brasil, por volta dos 

anos 1960 esse tipo de pesquisa perdeu força no país e “mesmo a criminologia de cunho 

etiológico perde espaço no campo do direito” (Alves, 2016, p. 133). A partir de então, começou 

a ganhar força a “nova” criminologia, a criminologia crítica. 

Contudo, fato é que, como bem lembra Alves (2016), “a introdução ao pensamento 

criminológico nos anos sessenta se deu pela crítica e pela aversão de intelectuais ao positivismo 

nesse período” (p. 133). Ou seja: o primeiro contato de muitos dos criminólogos críticos com a 

criminologia já se deu justamente pela crítica às teorias positivistas: 

Embora o acesso à criminologia de base etiológica fosse mais fácil e estava 
mais difundida nas faculdades em comparação às obras em criminologia 
crítica que ainda não tinham sido traduzidas, conforme alguns relatos, o 
contato inicial com o pensamento criminológico se dá pela crítica. Assim, ao 
cruzar esse dado com a provocação apresentada pelos discursos de Carolina, 
Sandra e Lúcia  acerca da história do positivismo criminológico produzido no 
Brasil ainda ser pouco explorada, é plausível questionar: teria ocorrido um 
abandono da história da criminologia causal-etiológica produzida em 
território nacional pela aversão ao positivismo, por parte de criminólogos 
críticos, vez que o contato inicial de parte desses entrevistados com a 
criminologia se deu pela crítica? (ALVES, 2016, p. 133) 

 Tal “abondono” de pesquisas causais, inclusive, é um dos pontos identificados em 

Larrauri (2000) para a “crise” da criminologia crítica. É também o que descreve Alves:  

[...] ao entender que o modelo causal-explicativo estivesse superado, as 
abordagens críticas não focalizaram os estudos para as novas investigações e 
reflexos do positivismo que partem dos modelos neo-positivismo e da 
criminologia administrativa. Contudo, no Brasil, a interpretação de que o 
modelo etiológico está superado ainda se restringe ao que foi produzido por 
outros países sem que houvesse reflexão sobre a produção brasileira. (ALVES, 
2016, p. 134). 

A partir disso, Alves (2016) chega em hipótese próxima da que se quer levantar 

aqui. Considerando que o contato inicial dos criminólogos críticos já parte da “desconstrução 

de preceitos da criminologia etiológica estrangeira” (p. 134), não foram desenvolvidos estudos 

sobre as “abordagens criminológicas causais produzidas no Brasil, durante a primeira metade 

do século XX” (Alves, 2016, p. 134). Isso se relaciona com a narrativa da progressão entre as 

escolas criminológicas identificada por Gindri (2018) e à ideia de “fim da história” elaborada 

 
227 Tradução livre de: “British criminology is not and never has been significantly Lombrosian in its affections, 
and when criminology did come eventually and tentatively to establish itself in Britain in the early 1920s, it was 
not as an offshoot of the new criminal anthropology”. 
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por Sozzo (2014), com relação à visão de que a criminologia crítica teria chegado para substituir 

totalmente as anteriores. Nesse processo, houve o abandono de pesquisas etiológicas pela 

criminologia crítica e a sua substituição pela “nova” criminologia. 

Ocorre que, como destacado por Giamberardino (2015), no “Brasil e na América 

Latina [...] a criminologia tradicional não passou pelas trilhas da sociologia criminal, não tendo 

enfrentado um debate que contestasse as próprias premissas funcionalistas”, a exemplo da 

“matriz da sociologia de Chicago” (p. 22). Deste modo, como no Brasil os criminólogos críticos 

tiveram contato já com a “crítica” das criminologias etiológicas, e devido à ausência do 

desenvolvimento de uma sociologia criminal no país (tal qual nos EUA), não foi dada maior 

atenção a teorias como a Escola de Chicago. 

Isso difere do que aconteceu com o positivismo criminológico, que marcou as 

pesquisas brasileiras de final de século XIX e início de século XX. Assim, se o país “não passou 

pelas trilhas da sociologia criminal” e desenvolveu a criminologia crítica já com base 

diretamente na crítica à etiologia criminológica, é possível que isso tenha impactado a ausência 

de pesquisas sobre as teorias criminológicas de cunho sociológico, como a Escola de Chicago. 

Isso pode explicar, ao menos em parte, o porquê de se ter encontrado, na análise da 

RDS, uma crítica desatualizada da criminologia brasileira em relação à Escola de Chicago.  

 

 

5.6. HIPÓTESES CONJUNTAS A PARTIR DAS CARACTERÍSTICAS DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA 

 

Neste capítulo, os artigos da RDS descritos no capítulo 04 foram trabalhados 

analiticamente e, em relação a eles, foram formuladas cinco hipóteses com base em 

características da criminologia crítica brasileira: (i) oposição às criminologias tradicionais 

como óbice a pesquisas da “nova” Escola de Chicago; (ii) déficit empírico e monismo 

explicativo como óbices a pesquisas empíricas e microssociológicas sobre a concentração 

espacial do encarceramento, bem como a razão da adesão ampla à tese da penalidade neoliberal 

de Wacquant; (iii) impacto de traduções apologéticas no campo criminológico, a exemplo do 

que ocorreu com Baratta e pode ter ocorrido, na RDS, com Wacquant; (iv) a precariedade das 

condições de produção de conhecimento acadêmico em criminologia crítica no Brasil, 

dificultando investigações empíricas e avanços em pesquisas da área; e (v) o contato inicial da 

criminologia crítica com a crítica da etiologia criminal, bem como ausência da sociologia 

criminal no pensamento criminológico brasileiro, o que ajuda a compreender as críticas 

desatualizadas em relação à Escola de Chicago. 
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Juntas, essas hipóteses podem servir para compreender essa inserção deficitária da 

criminologia crítica da RDS no debate da concentração espacial do encarceramento. Além 

disso, permitem visualizar possibilidades de outras criminologias críticas brasileiras, diversas 

daquela que marcou a RDS, e de outros objetos de estudo, perspectivas e metodologias.  

Afinal, como visto, a Revista Discursos Sediciosos pode ser considerada como 

representante da criminologia crítica brasileira, porém, ela representa apenas parte, e não o todo, 

desse diverso campo. Ela se insere na assim chamada “segunda onda” da criminologia crítica 

brasileira (Prando, 2018; Gindri, 2018) e os artigos dos três eixos temáticos propostos nessa 

dissertação (explicitados no capítulo 04) ajudam a compreender algumas das suas 

características centrais. Principalmente, permitem observar como ela se insere apenas 

tangencialmente na temática da concentração espacial do encarceramento em determinados 

bairros.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo dessa dissertação, buscou-se observar como a criminologia crítica 

brasileira se insere no debate sobre a concentração espacial do encarceramento. 

O campo criminológico crítico – ao mesmo tempo tão específico e plural – foi 

escolhido para analisar o fenômeno da concentração espacial do encarceramento e, por 

conseguinte, como o hiperencarceramento afeta não só as pessoas presas, mas os bairros dos 

quais elas são provenientes. Foi visto que criminologia crítica brasileira é a disciplina que se 

coloca como responsável por diagnosticar a real forma de funcionamento do sistema penal e 

seus efeitos deletérios para a sociedade, expondo, de forma teoricamente fundamentada, as suas 

mazelas e a possibilidade de políticas criminais alternativas. Nesse sentido, observou-se que o 

“espaço” pode ser considerado elemento constitutivo da seletividade penal e demanda atenção 

das pesquisas realizadas no campo criminológico crítico. 

Após o primeiro capítulo de explicações metodológicas, no segundo capítulo da 

dissertação partiu-se do país que, além de ser o maior encarcerador do mundo, com mais de 2 

milhões de pessoas presas e políticas criminais que irradiam efeitos para países periféricos 

como o Brasil, é também protagonista nos estudos sobre a concentração espacial do 

encarceramento: os Estados Unidos. Sua pesquisas acadêmicas e levantamentos empíricos 

permitiram compreender que a concentração espacial do encarceramento não é algo que sempre 

acompanhou a punição, mas uma característica distintiva da expansão carcerária experimentada 

nos EUA e em outros países (como o Brasil) nas últimas décadas. 

Diante do incremento punitivo e aumento no número de pessoas presas nos Estados 

Unidos, constatou-se um hiperencarceramento que tem no “espaço” um dos filtros pelos quais 

se opera a seletividade penal (Wacquant, 2012a). Isto é, além da classe e da cor, o local onde 

as pessoas vivem é determinante para os processos de criminalização aos quais alguns 

“condenados da cidade” (Wacquant, 2001b) estão submetidos. Os moradores de certos locais 

das cidades são as vítimas tanto da violência quanto da atuação do sistema penal e é nessas 

áreas que o aparato punitivo estatal seleciona seus principais alvos.  

Viu-se que nos Estados Unidos diversos aspectos relacionados direta e 

indiretamente ao encarceramento possuem ampla bibliografia e quantidade expressiva de 

pesquisas empíricas. Com a temática da concentração espacial do encarceramento não é 

diferente e as universidades e centros de pesquisa estadunidenses elaboram relevantes pesquisas 

mapeando quais os bairros e as comunidades das quais as pessoas presas são provenientes e 

como isso as impacta. Há estudos conduzidos por pesquisadores de diferentes espectros: de 
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sociólogos da perspectiva microssociológica da “desigualdade urbana” (Simes, 2016), como é 

o caso de Robert Sampson, a criminólogos críticos e autores da perspectiva macrossociológica 

do “controle social” (Simes, 2016), a exemplo, respectivamente, de Alessandro De Giorgi e 

Loic Wacquant. 

Destaca-se que os levantamentos empíricos estadunidenses apresentam riqueza de 

detalhes a respeito da concentração espacial do encarceramento. Eles incluem, como foi 

possível observar, mapeamento sobre os bairros de origem dos apenados de diversas cidades 

dos EUA. 

Além disso, é interessante notar que, como expõe Simes (2016), nos Estados Unidos 

essa temática é estudada mais por autores pertencentes ao campo da sociologia do que 

propriamente por aqueles que se associam à criminologia crítica. Isso guarda relação com o 

desenvolvimento do campo criminológico crítico naquele país. Nos EUA, diferentemente de 

outras nações como o Reino Unido, os criminólogos críticos não conseguiram ocupar os 

departamentos das Faculdades de Direito. A criminologia crítica é, em certo grau, um campo 

“marginalizado” academicamente naquele país, conforme explica DeKeserdy: 

Alimentado por fundos extraordinários da Law Enforcement Assistance 
Administration do Departamento de Justiça dos EUA para bolsas de estudo 
para pesquisadores de law-enforcement, a principal motivação na vida 
acadêmica dos EUA foi a criação de departamentos de justiça criminal. Com 
a maioria dos estudantes nesses programas frequentemente ou em serviço ou 
em pré-serviço de law enforcement, o principal assunto ensinado era 
geralmente criminologia administrativa e aplicação técnica da lei. [...] Como 
resultado óbvio, o currículo focou na criminologia conservadora da "lei e 
ordem" e no law enforcement técnico. [...] Embora, com certeza, muitos 
radicais ainda ministrassem cursos de criminologia ou sociologia do 
comportamento desviante, esses cursos costumavam ser marginalizados até os 
limites da disciplina ou apenas ministrados nos departamentos de sociologia 
como eletivos para os cursos de sociologia. Ao mesmo tempo, enormes somas 
de dinheiro estavam disponíveis para criminólogos fazendo pesquisas em 
criminologia administrativa, particularmente estudos destinados a melhorar a 
eficiência nas operações do sistema de justiça criminal [...] Hoje, muitos livros 
dos EUA também marginalizam criminólogos críticos [...]. Até a prestigiada 
Sociedade Americana de Criminologia (ASC) tem uma história de ser cruel 
com criminologistas críticos (DEKESERDY, 2011, p. 17-18).228 

 
228 Tradução livre de: “Fueled by extraordinary funding from the Law Enforcement Assistance Administration 
of the US Department of Justice for tuition scholarships for law-enforcement personnel, the main drive in US 
academic life was to found departments of criminal justice. With the majority of the students in these programs 
often either in-service or pre-service law enforcement, the major subject matter taught was commonly 
administrative criminology and technical law enforcement. [...] As an obvious result, the curriculum focused on 
conservative ‘law and order’ criminology and technical law enforcement. “Although, to be sure, many radicals 
still taught courses in criminology or the sociology of deviant behavior, these courses were often marginalized 
to the edges of the discipline or only taught in sociology departments as electives for sociology majors. At the 
same time, enormous sums of money were available to criminologists doing research in administrative 
criminology, particularly studies designed to improve efficiency in criminal justice system operations [...] Today, 



168 
 

O quadro teórico e empírico dos Estados Unidos difere substancialmente daquele 

encontrado nas pesquisas brasileiras. Para fins de comparação, em sua pesquisa doutoral Simes 

(2016) menciona o fato de que, ainda no ano de 1992, a cidade de Nova Iorque já dispunha de 

dados estatísticos indicando quais eram os bairros de proveniência das pessoas presas – e que 

75% delas eram oriundas de apenas sete bairros (Simes, 2016, p. 2). 

Já em relação ao Brasil, observou-se a precariedade de dados estatísticos sobre o 

funcionamento do sistema de justiça criminal. Como visto no capítulo 03, foi somente em 2015 

que se realizou o primeiro levantamento empírico sobre a “geografia do encarceramento” (FGV 

DAPP, 2015) em uma cidade brasileira: o Rio de Janeiro. Este foi sucedido, em 2019, pela 

pesquisa do Instituto Sou da Paz acerca dos custos do encarceramento provisório na capital 

paulista, incluindo os impactos gerados nos bairros de origem das pessoas presas. 

Enquanto esses levantamentos da FGV DAPP (2015) e do Instituto Sou da Paz 

(2019) dialogam com a produção empírica e acadêmica estadunidense analisada no capítulo 02, 

o mesmo não acontece em relação à produção acadêmica brasileira objeto do capítulo 03. Isso 

acontece em razão de barreiras linguísticas e tradições sociológicas distintas (tais como a 

influência de Foucault nos escritos paulistas sobre as relações entre prisões e periferias), e 

mesmo as condições materiais de produção de conhecimento. Muitas das pesquisas brasileiras 

descritas no capítulo foram fruto de estudos em nível de pós-graduação e não contaram com 

verbas de financiamento e estrutura universitária como às dos Estados Unidos. 

Entrando propriamente no campo criminológico crítico brasileiro, foi estudada a 

“Revista Discursos Sediciosos: crime, direito e sociedade”. Explicou-se a importância dessa 

revista para o estabelecimento e consolidação da criminologia crítica no país, sendo ela a 

representante da “segunda onda” (Prando, 2018) deste campo. Isso tanto em razão dos autores 

que por ela passaram – Nilo Batista, Vera Malaguti, Juarez Cirino dos Santos, Vera Regina 

Pereira de Andrade, Eugenio Raul Zaffaroni, Loic Wacquant, Alessandro de Giorgi, entre tantos 

outros –, como pelas premissas e “doxas” (Gindri, 2018) que marcam os seus artigos. 

 
many US textbooks also marginalize critical criminologists. [...] Even the prestigious American Society of 
Criminology (ASC) has a history of being unkind to critical criminologists” (DEKESERDY, 2011, p. 17-18). 
Essa situação é retratada também por Rock (2012), quando comenta que, em seu início, a “criminologia radical” 
estadunidense foi intimidada por ataques institucionais e políticas universitárias resistentes à sua implementação. 
Essa situação é exemplificada pelo fechamento departamento de criminologia da Universidade da Califórnia em 
Berkeley, além do que “a criminologia radical não se prestava à pesquisa empirista financiada pelo governo, 
orientada por políticas e com soft money, que começou a dominar as escolas de criminologia na América do 
Norte nas décadas de 1970 e 1980 (p. 80). Eram problemáticas, portanto, as condições para se produzir pesquisa 
nos Estados Unidos em criminologia “radical”. No mais, sobre a criminologia crítica que buscou estabelecer-se 
na Universidade de Berkeley, veja-se Schwendinger et al (2002). 



169 
 

Para a dissertação, foram analisados 24 artigos que poderiam tratar da temática da 

concentração espacial do encarceramento, agrupados em três categorias: (i) dimensão espacial 

do encarceramento, (ii) Escola de Chicago e (iii) teses de Loic Wacquant. O resultado dessa 

busca empírica pelos artigos da RDS foi apresentado no capítulo 04 e, de modo geral, somente 

foram encontrados artigos que tratam indiretamente sobre a concentração espacial do 

encarceramento. Além disso, apenas um texto teve como objeto a Escola de Chicago, propondo-

se a avaliar criticamente a sua importância e atualidade (Shecaira, 2000).  

Em que pese alguns artigos terem tratado sobre a dimensão espacial do 

encarceramento, poucos deles abordam diretamente e de forma central o “espaço” como 

componente da seletividade penal. Em geral, os processos de criminalização foram enfocados 

a partir de outras variáveis como classe e raça e as dinâmicas espaciais do encarceramento, 

quando citadas, não se referiram a como o aprisionamento incide desigualmente sobre 

determinados bairros das cidades. 

No mais, Loic Wacquant foi o autor estrangeiro que mais vezes publicou na revista 

e vários trabalhos buscaram desenvolver ou questionar suas teses. O sociólogo francês é um 

dos principais expoentes acadêmicos sobre marginalidade urbana e Estado Penal, tendo se 

debruçado sobre a questão do encarceramento das populações que habitam periferias. Contudo, 

suas formulações que levam em conta o “espaço” como elemento constitutivo da tripla 

seletividade penal que orienta o hiperencarceramento (Wacquant, 2012b) não foram sequer 

mencionadas de forma tangencial pelos criminólogos críticos brasileiros que publicaram na 

revista – apesar de Zaccone, em artigo anterior (2004), ter feito diagnóstico semelhante. 

De todo modo, a RDS revelou-se uma possibilidade de compreender a forma como 

a criminologia crítica brasileira (ou pelo menos parte significativa dela) se insere no debate 

sobre a concentração espacial do encarceramento: apenas de modo indireto, com baixa 

incidência de pesquisas empíricas, pouco diálogo com outras áreas que produzem pesquisa 

sobre a questão criminal (a exemplo das ciências sociais brasileiras) e intertextualidade com 

autores estrangeiros somente naquilo que reverbera as “doxas” (Gindri, 2018) da revista. Essas 

constatações decorrem do estudo da revista, mas se refletem na criminologia crítica brasileira 

(e latino-americana), de modo geral, numa espécie de insulamento desse campo.  

Mais que isso, da análise da RDS foram formuladas algumas hipóteses sobre essa 

inserção precária dos artigos da revista na temática da concentração espacial do 

encarceramento. Elas estão esboçadas no capítulo 05 e compreendem: (i) a falta de pesquisas 

sobre a “nova” Escola de Chicago pela característica, presente na criminologia crítica brasileira, 

de oposição às criminologias “tradicionais; (ii) o “desencontro com o momento empírico” e um 
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“monismo explicativo” (Sozzo, 2014) que tem no neoliberalismo a chave de análise do 

encarceramento brasileiro (Gindri, 2018), com incorporação apenas parcial e seletiva de teses 

de Wacquant no que reverbera as “doxas” do engajamento político, da metanarrativa e da 

metacriminologia; (iii) a presença de um tom apologético na recepção de teorias de autores do 

norte global, como Wacquant; (iv) as condições de produção de pesquisas criminológicas 

críticas no Brasil; e (v) uma ausência de teorias de criminologia funcionalista / sociologia 

criminal no desenvolvimento do pensamento criminológico brasileiro, tendo havido o contato 

dos criminólogos críticos diretamente com a crítica europeia a tais teorias. 

Com efeito, são hipóteses levantadas diante de estudos sobre a própria RDS, sobre 

criminologia crítica no Brasil e sobre a constituição da criminologia na América Latina, mas 

que, evidentemente, não excluem outras interpretações possíveis. Além disso, elas não são 

hipóteses excludentes. Pelo contrário, podem ter atuado simultaneamente, bem como exercido 

influência mútua umas nas outras. 

Acrescenta-se que, se a criminologia crítica expressa na RDS representa a “segunda 

onda” (Prando, 2018) desse campo no Brasil, ela consequentemente não representa o todo. 

Assim, há pesquisas desenvolvidas com outros vieses, enfatizando outras temáticas como raça 

e gênero, bem como estudos empíricos desenvolvidos na “terceira onda” (Prando, 2018), ou, 

conforme Alves (2016), por criminólogos de “segunda estação”. É no sentido desses estudos 

mais recentes que Sozzo (2014) assinala as pesquisas empíricas como “uma das chaves 

principais da possibilidade de reconstrução de um saber crítico sobre a questão criminal na 

região [América Latina]” pois, em sua visão, elas seriam capazes de “recuperar a abertura para 

os debates mais gerais da teoria social, fazendo com que as traduções criminológicas do 

presente e do futuro se produzam, então, no marco de um diálogo de uma conversa cultural” 

(pp. 95-96).  

Nota-se também a relevância dos processos de “tradução” criminológica de que 

trata Sozzo (2014) para se pensar a escrita dessa dissertação de mestrado. Nela, foram realizados 

ao mesmo tempo processos de tradução e analisados os processos de tradução no âmbito da 

RDS. 

Em um primeiro momento, foi feita a tradução em “sentido amplo” e em “sentido 

estrito” dos textos dos autores estadunidenses sobre a concentração espacial do encarceramento. 

Assim, no capítulo 02, os quadros teóricos dos EUA foram descritos, traduzidos para a língua 

portuguesa, comentados e analisados criticamente com comparações entre os autores e seus 

textos. 
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Já nos capítulos 03 e 04, foram também analisados processos de tradução de Loic 

Wacquant, tanto em sentido estrito quanto em sentido amplo. Isso foi feito mediante a avaliação 

de como a criminologia crítica expressa na RDS lida com a temática da concentração espacial 

do encarceramento, tendo com uma das “categorias” de artigos a de teses de Loic Wacquant. 

Como visto, nove artigos de Wacquant foram traduzidos para o português e publicados na RDS 

e outros dez artigos foram escritos por brasileiros buscando desenvolver, contestar ou confirmar 

suas teses (em especial, a tese da penalidade neoliberal). Assim, tratou-se de analisar como a 

criminologia crítica estabelecida na RDS incorporou as teses de Wacquant em processos de 

tradução de suas formulações, nacionalizando-as. 

Por fim, registra-se que as críticas formuladas ao longo dessa dissertação em relação 

à criminologia crítica brasileira indicam que é necessário – hoje mais do que nunca, conforme 

Jock Young (2002) – que haja mais criminologia crítica, e não menos. São fundamentais mais 

pesquisas no campo criminológico crítico, mais interdisciplinaridade e mais estudos empíricos. 

Seguindo as reflexões de Mayora e Garcia (2013), sem ilusões de que a pesquisa 

acadêmica seja apta, por si só, a gerar transformações sociais profundas, é preciso ter em mente 

que a contribuição ao alcance dos acadêmicos já é relevante pela “desconstrução do senso 

comum punitivo” (p. 199) e a denúncia dos dispositivos de dominação. No caso dessa pesquisa, 

trata-se da dominação via incidência do sistema penal em determinados bairros e, como 

complementam os autores: “[n]ão se trata, também, de afirmar que o criminólogo não pode ser 

militante, mas de levar em conta a ‘legalidade própria’ de cada uma das esferas” (Mayora e 

Garcia, 2013, p. 199).  

Enfim, espera-se que com a presente dissertação de mestrado tenha sido possível 

contribuir para a produção de conhecimento em criminologia crítica no Brasil, ao interpretar 

como esse campo se insere no debate sobre a concentração espacial do encarceramento no país. 

Foram indicados dois déficits importantes ao longo da pesquisa: o tratamento apenas lateral da 

questão espacial e a falta de investigações empíricas sobre o tema. Diante disso, chama-se a 

atenção à possibilidade de ser pesquisar em criminologia crítica de forma mais abrangente, 

incluindo diálogos com outros campos, como é o caso da sociologia da violência e da literatura 

estadunidense. 

Afinal, as relações entre prisão e periferias já estão esboçadas em outras áreas das 

ciências humanas e sociais, havendo até mesmo levantamentos empíricos iniciais sobre esse 

tema em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro. A criminologia crítica pode, então, 

apropriar-se desse debate, em especial a partir da seletividade penal à qual determinados bairros 

estão expostos, para efetuar diagnósticos mais apurados desses processos de criminalização sem 
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que, com isso, abandone suas premissas críticas. São os espaços criminalizados nos quais o 

sistema penal opera com maior rigor e é neles que determinados extratos sociais encontram-se 

vulneráveis ao assassinato e ao encarceramento. 
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1930. Discursos Sediciosos: crime, direito 
e sociedade, Rio de Janeiro, v. 5, 9/10, p. 
303-316., 2000. 

NÃO NÃO NÃO 

MORETZSOHN, Sylvia. A ética jornalística 
no mundo ao avesso. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
v. 5, 9/10, p. 317-323., 2000. 

NÃO NÃO NÃO 

BRAVO, Otávio. A má conduta social do 
jogador Edmundo. Discursos Sediciosos: 

NÃO NÃO NÃO 
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crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
v. 5, 9/10, p. 341-353., 2000.  
PRADO, Geraldo Luiz Mascarenhas. Justiça 
penal consensual. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
v. 5, 9/10, p. 355-361., 2000.  

NÃO NÃO NÃO 

 
8. 2002, vol. 7, n. 11 

ARTIGO DIMENSÃO ESPACIAL DO 

ENCARCERAMENTO 
ESCOLA DE 

CHICAGO 
TESES DE 

LOÏC 

WACQUANT 
WACQUANT, Loïc. A tentação penal na 
Europa. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 7, n. 
11, p. 7-12., 2002.  

 
CHECAR 

 
CHECAR 
 

 
SIM 

WACQUANT, Loïc. A ascenção do estado 
penal nos EUA. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
v. 7, n. 11, p. 13-40., 2002. 

CHECAR CHECAR SIM 

WESTERN, Bruce; BECKETT, Katherine; 
HARDING, David. Sistema penal e mercado 
de trabalho nos Estados Unidos. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 7, n. 11, p. 41-52., 2002.  

NÃO NÃO NÃO 

GARLAND, David. As contradições da 
sociedade punitiva; o caso 
britânico. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 7, n. 
11, p. 69-92., 2002. 

NÃO NÃO NÃO 

CHRISTIE, Nils. Elementos de geografia 
penal. Discursos Sediciosos: crime, direito 
e sociedade, Rio de Janeiro, v. 7, n. 11, p. 93-
100., 2002.  

SIM CHECAR CHECAR 

 
9. 2002, vol. 7, n. 12 

ARTIGO DIMENSÃO ESPACIAL DO 

ENCARCERAMENTO 
ESCOLA DE 

CHICAGO 
TESES DE 

LOÏC 

WACQUANT 
FERRAJOLI, Luigi. A pena em uma 
sociedade democrática. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 7, n. 12, p. 31-39., 2002. 

NÃO NÃO NÃO 

GAITÁN GARCÍA, Olga Lucía. Direito 
penal contemporâneo: da tutela penal a uma 
ilusão à proteção de riscos. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 7, n. 12, p. 41-51., 2002.  

NÃO NÃO NÃO 

SANTOS, Juarez Cirino dos. Política 
criminal: realidades e ilusões do discurso 
penal. Discursos Sediciosos: crime, direito 
e sociedade, Rio de Janeiro, v. 7, n. 12, p. 53-
57., 2002.  

NÃO NÃO NÃO 

TÓRTIMA, José Carlos. Crimes contra o 
mercado de capitais. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
v. 7, n. 12, p. 59-64., 2002.  

NÃO NÃO NÃO 

DEL OLMO, Rosa. A legislação no contexto 
das intervenções globais sobre 
drogas. Discursos Sediciosos: crime, 

NÃO NÃO NÃO 
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direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 7, n. 
12, p. 65-79., 2002.  
ALVES, José Augusto Lindgren. No peito e 
na raça: a americanização do Brasil e a 
brasilianização da América. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 7, n. 12, p. 81-98., 2002.  

NÃO NÃO NÃO 

BATISTA, Vera Malaguti de Souza 
Weglinski. A arquitetura do 
medo. Discursos Sediciosos: crime, direito 
e sociedade, Rio de Janeiro, v. 7, n. 12, p. 99-
106., 2002.  

SIM NÃO NÃO 

PASSETTI, Edson. Abolicionismo penal: 
um saber interessado. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
v. 7, n. 12, p. 107-117., 2002. 

NÃO NÃO NÃO 

DORNELLES, João Ricardo Wanderley. 
Ofensiva neoliberal, globalização da 
violência e controle social. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 7, n. 12, p. 119-137., 2002. 

NÃO NÃO NÃO 

KARAM, Maria Lúcia. O processo de 
democratização do estado e o poder 
judiciário. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 7, n. 
12, p. 139-162., 2002. 

NÃO NÃO NÃO 

BATISTA, Nilo. Justiça e linchamento: 
notas ao artigo do Prof. George 
Fletcher. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 7, n. 
12, p. 163-166., 2002.  

NÃO NÃO NÃO 

FRASSETO, Flávio Américo. Ato 
infracional, medida socioeducativa e 
processo: a nova jurisprudência do 
STJ. Discursos Sediciosos: crime, direito e 
sociedade, Rio de Janeiro, v. 7, n. 12, p. 167-
191., 2002.  

NÃO NÃO NÃO 

VIEIRA, Luis Guilherme. Habeas corpus: 
sustentação oral; um direito do advogado de 
ser intimado para a sessão de 
julgamento. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 7, n. 
12, p. 193-195., 2002. 

NÃO NÃO NÃO 

MATOZINHOS, Dea Rita. Robocop, o 
policial do futuro: o futuro da paz 
urbana. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 7, n. 
12, p. 197-204., 2002. 

NÃO NÃO NÃO 

JESUS, Damásio Evangelista de. Só os 
pobres vão sujar os dedos. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 7, n. 12, p. 205-206., 2002.  

NÃO NÃO NÃO 

KUSHNIR, Beatriz. Pelo buraco da 
fechadura: os arquivos do Dops (RJ e 
SP). Discursos Sediciosos: crime, direito e 
sociedade, Rio de Janeiro, v. 7, n. 12, p. 207-
223., 2002.  

NÃO NÃO NÃO 

GUIGLIANELLY, Ana Paula Cardoso. Os 
espaços vigiados: cidade e controle 
social. Discursos Sediciosos: crime, direito 

SIM CHECAR CHECAR 
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e sociedade, Rio de Janeiro, v. 7, n. 12, p. 
225-239., 2002.  
BATISTA, Nilo. Mídia e sistema penal no 
capitalismo tardio. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
v. 7, n. 12, p. 271-288., 2002. 

NÃO NÃO NÃO 

CASTELLAR, João Carlos. Violência, 
imprensa e mudanças na lei penal. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 7, n. 12, p. 319-323., 2002.  

NÃO NÃO NÃO 

MENDONÇA, Kleber. A não-voz do 
criminoso: o Linha Direta como crônica 
moral contemporânea. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 7, n. 12, p. 333-346., 2002.  

NÃO NÃO NÃO 

SOUZA, José Barcelos de. Prisão por efeito 
de acórdão condenatório 
recorrível. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 7, n. 
12, p. 369-376., 2002. 

NÃO NÃO NÃO 

 
 
 
 
 

10. 2003, vol. 8, n. 13 (Ed. Especial – trad. de revista de Wacquant) 
ARTIGO DIMENSÃO ESPACIAL DO 

ENCARCERAMENTO 
ESCOLA DE 

CHICAGO 
TESES DE 

LOÏC 

WACQUANT 
WACQUANT, Loïc. O curioso eclipse da 
etnografia prisional na era do 
encarceramento de massa. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 8, n. 13, p. 11-32., 2003.  

CHECAR CHECAR 
 

SIM 

JACOBSON-HARDY, Michael. Por trás do 
arame farpado. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
v. 8, n. 13, p. 35-39., 2003. 

NÃO NÃO NÃO 

MARCHETTI, Anne Marie. 
Emprobrecimento carcerário: desigualdade 
de classe na penitenciária 
francesa. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 8, n. 
13, p. 41-55., 2003.  

NÃO NÃO NÃO 

RHODES, Lorna A. A psicopatia e a cara do 
controle na supermax. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 8, n. 13, p. 57-76., 2003. 

NÃO NÃO NÃO 

COMFORT, Megan. A casa do papai: a 
prisão como satélite doméstico e 
social. Discursos Sediciosos: crime, direito 
e sociedade, Rio de Janeiro, v. 8, n. 13, p. 77-
101., 2003.  

CHECAR CHECAR CHECAR 

GOWAN, Teresa. O nexo: desabrigo sem-
teto e encarceramento em duas cidades 
americanas. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 8, n. 
13, p. 103-129., 2003.  

CHECAR CHECAR CHECAR 
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COMBESSIE, Philippe. Definindo a 
fronteira carcerária: estigma penal na longa 
sombra da prisão. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
v. 8, n. 13, p. 131-146., 2003. 

NÃO NÃO NÃO 

SPARKS, Richard. Sair da Digger: a honra 
do guerreiro e o observador 
culpado. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 8, n. 
13, p. 147-167., 2003.  

NÃO NÃO NÃO 

 
11. 2004, s/v., n. 14 

ARTIGO DIMENSÃO ESPACIAL DO 

ENCARCERAMENTO 
ESCOLA DE 

CHICAGO 
TESES DE 

LOÏC 

WACQUANT 
GALEANO, Eduardo. 
Criminologia. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, n. 14, p. 
19-22., anual. 2004.  

NÃO NÃO NÃO 

CERQUEIRA, Marcello. Comunicação ao 
encontro de constitucionalistas mexicanos e 
brasileiros. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, n. 14, p. 
49-60., anual. 2004.  

NÃO NÃO NÃO 

SANTOS, Halina Ulisses Ferreira dos. 
Deveres, discriminação, direitos humanos e a 
tríade do cinema classe odontológica, 
odontogia legal ou legal?. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, n. 14, p. 75-82., anual. 2004. 

NÃO NÃO NÃO 

SCHEERER, Sebastian. Economia dirigida e 
perspectivas da política de drogas. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, n. 14, p. 105-115., anual. 2004.  

NÃO NÃO NÃO 

KARAM, Maria Lúcia. Debate sobre o 
aborto. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, n. 14, p. 
167-179., anual. 2004.  

NÃO NÃO NÃO 

ZACCONE, Orlando. Sistema penal e 
seletividade punitiva no tráfico de drogas 
ilícitas. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, n. 14, p. 
181-198., anual. 2004. 

SIM CHECAR CHECAR 

MORETZSOHN, Sylvia. Em nome da 
"justiça", contra o direito: os escândalos do 
jornalismo nas denúncias de 
pedofilia. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, n. 14, p. 
249-256., anual. 2004. 

NÃO NÃO NÃO 

SANTOS, Juarez Cirino dos. As ideias 
erradas do professor Lecey sobre 
criminalização de pessoas 
jurídicas. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, n. 14, p. 
257-268., anual. 2004.  

NÃO NÃO NÃO 

 
 

12. 2007, s/v., n. 15/16 



200 
 

ARTIGO DIMENSÃO ESPACIAL DO 

ENCARCERAMENTO 
ESCOLA DE 

CHICAGO 
TESES DE 

LOÏC 

WACQUANT 
BATISTA, Vera Malaguti de Souza 
Weglinski; BATISTA, Carlos Bruce; 
BORGES, Rafael C. Entrevista com Mr. 
Catra. Discursos Sediciosos: crime, direito 
e sociedade, Rio de Janeiro, 15/16, p. 9-24., 
anual. 2007. 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

OTERO, Juan Manuel. A hipocrisia e a dor 
no sistema de sanções do direito 
penal. Discursos Sediciosos: crime, direito 
e sociedade, Rio de Janeiro, 15/16, p. 45-64., 
anual. 2007. 

NÃO NÃO NÃO 

VIANNA, Tulio. A ideologia da propriedade 
intelectual. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 15/16, p. 
65-78., anual. 2007.  

NÃO NÃO NÃO 

SLOKAR, Alejandro W. Mutações e 
controvérsias do saber penal 
contemporâneo. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
15/16, p. 79-82., anual. 2007.  

NÃO NÃO NÃO 

CARVALHO, Salo de. Teoria agnóstica da 
pena: entre os supérfluos fins e a limitação do 
poder punitivo. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
15/16, p. 83-104., anual. 2007.  

NÃO NÃO NÃO 

CASTRO, Matheus Felipe de. A 
criminologia da luta de classes. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, 15/16, p. 121-148., anual. 2007.  

NÃO NÃO CHECAR 

MOREIRA, Nelson Camatta; CARVALHO, 
Thiago Fabres de. Interpretação do direito e 
retórica nas decisões penais. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, 15/16, p. 149-166., anual. 2007.  

NÃO NÃO NÃO 

ANDRADE, Vera Regina Pereira de. O 
sistema de justiça criminal no tratamento da 
violência sexual contra a mulher: a soberania 
patriarcal. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 15/16, p. 
167-186., anual. 2007. 

NÃO NÃO NÃO 

ANIYAR DE CASTRO, Lolita. Direitos 
humanos: delinqüentes e vítimas, todos 
vítimas. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 15/16, p. 
187-202., anual. 2007.  

NÃO NÃO NÃO 

WACQUANT, Loïc. Rumo à militarização 
da marginalização urbana. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, 15/16, p. 203-220., anual. 2007.  

CHECAR CHECAR SIM 

SILVA, Rejane Valvano Corrêa da; 
COUCEIRO, Luiz Alberto. "Pega o bandido 
corno!" Práticas e representações de crime e 
violência num bairro da zona sul do Rio de 
Janeiro. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 15/16, p. 
221-232., anual. 2007.  

NÃO NÃO NÃO 
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RODRIGUES, Thiago. Proibicismo e 
abolição da pena. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
15/16, p. 261-267., anual. 2007.  

NÃO NÃO NÃO 

MADEIRA, Ronaldo Tanus. O 
interrogatório do réu e a lei n.º 10.792, de 1º 
de dezembro de 2003. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
15/16, p. 269-272., anual. 2007. 

NÃO NÃO NÃO 

THOMPSON, Augusto. Nova classificação 
dos ilícitos penais. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
15/16, p. 273-278., anual. 2007.  

NÃO NÃO NÃO 

SALÉM, Marcos David. A polícia na 
República Velha: a serviço das classes 
dominantes. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 15/16, p. 
279-293., anual. 2007.  

NÃO NÃO NÃO 

AMARAL, Thiago Bottino do. A segurança 
como princípio fundamental e seus reflexos 
no sistema punitivo. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
15/16, p. 295-306., anual. 2007. 

NÃO NÃO NÃO 

LIMA, Lana Lage da Gama. As contraditas 
no processo inquisitorial. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, 15/16, p. 307-316., anual. 2007. 

NÃO NÃO NÃO 

SILVEIRA FILHO, Sylvio Lourenço da. 
Neoliberalismo, mídia e movimento de lei e 
ordem: rumo ao Estado de polícia. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, 15/16, p. 345-358., anual. 2007. 

CHECAR CHECAR SIM 

SOUZA, José Barcelos de. Os recursos 
cabíveis do indeferimento da suspensão 
condicional do processo. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, 15/16, p. 369-375., anual. 2007.  

NÃO NÃO NÃO 

BATISTA, Nilo. Castigos escravistas na 
prisão republicana. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
15/16, p. 387-388., anual. 2007.  

NÃO NÃO NÃO 

BATISTA, Nilo. Contra a "onda 
punitiva". Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 15/16, p. 
389-390., anual. 2007.  

NÃO NÃO NÃO 

 
 

13. 2010, s/v., n. 17/18 
ARTIGO DIMENSÃO ESPACIAL DO 

ENCARCERAMENTO 
ESCOLA DE 

CHICAGO 
TESES DE 

LOÏC 

WACQUANT 
MENDES, Alexandre Fabiano. Crítica do 
humanismo penal moderno no pensamento 
de Michael Foucault. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
17/18, p. 17-38., anual. 2010.  

NÃO NÃO NÃO 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. A ciência 
penal alemã e as exigências político-
criminais da América Latina. Discursos 

NÃO NÃO NÃO 
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Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, 17/18, p. 39-46., anual. 2010. 
REIS, Marco Antonio Santos. O injusto 
penal e os elementos subjetivos de 
justificação. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, p. 
47-78., anual. 2010.  

NÃO NÃO NÃO 

SILVA, Anderson Moraes de Castro. 
"SuperVia" - transportando preconceitos, 
(in)criminando os excluídos. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, 17/18, p. 79-90., anual. 2010.  

CHECAR CHECAR CHECAR 

ZACKSESKI, Cristina Maria. O uso da 
tecnologia na segurança pública: um estudo 
sobre o monitoramento eletrônico de 
liberdade nos "saidões" de presos no Distrito 
Federal. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, p. 
91-112., anual. 2010.  

NÃO NÃO NÃO 

VASCONCELLOS, Gilberto Felisberto. 
Darcy Ribeiro e a massa 
margilanizada. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
17/18, p. 113-118., anual. 2010.  

NÃO NÃO NÃO 

BIRMAN, Joel. Passagem ao ato na 
constituição da criminologia 
psicanalítica. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, p. 
119-135., anual. 2010. 

NÃO NÃO NÃO 

WACQUANT, Loïc. Apêndice teórico: um 
esboço do Estado neoliberal. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, 17/18, p. 137-162., anual. 2010. 

CHECAR CHECAR SIM 

ANIYAR DE CASTRO, Lolita. O regresso 
triunfante de Darwin e Lombroso: as 
diferenças humanas na criminologia dos 
países de língua inglesa nos Simpósios 
Internacionais de Criminologia de 
Estocolmo. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, p. 
163-174., anual. 2010. 

NÃO NÃO NÃO 

COMFORT, Megan. A punição além do 
infrator legal. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, p. 
175-204., anual. 2010. 

CHECAR CHECAR CHECAR 

ARANTES, Paulo Eduardo. Alarme de 
incêndio no gueto francês: uma introdução à 
Era da emergência. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
17/18, p. 205-260., anual. 2010. 

NÃO NÃO NÃO 

NERI, Regina. Enfraquecimento da lei ou 
aumento do poder punitivo? Uma reflexão 
sobre o discurso psicanalítico da crise do 
simbólico na contemporaneidade. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, 17/18, p. 261-272., anual. 2010. 

NÃO NÃO NÃO 

NUNES, Silvia Alexim. Adolescência e 
risco. Discursos Sediciosos: crime, direito 
e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, p. 273-
280., anual. 2010.  

NÃO NÃO NÃO 
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SANTOS, João Ricardo Ferreira dos. Preso 
em flagrante, quando vítima do 
estado. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, p. 
281-287., anual. 2010. 

NÃO NÃO NÃO 

FIGUEIRA, Luiz. O promotor de justiça e a 
construção jurídica dos fatos: dos fatos do 
mundo ao mundo dos fatos 
(jurídicos). Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, p. 
289-302., anual. 2010.  

NÃO NÃO NÃO 

FERREIRA, Pedro Luciano Evangelista. Os 
programas de dedução de danos (PRDs) e a 
política criminal de drogas no Brasil. Direito 
e uso de drogas: "consciência e respeito" 
versus "discriminação e controle". Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, 17/18, p. 303-328., anual. 2010.  

NÃO NÃO NÃO 

BUTTES, Rita. Necessário, somente o 
necessário... A perspectiva da redução de 
danos na clínica da adolescência. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, 17/18, p. 329-339., anual. 2010.  

NÃO NÃO NÃO 

PEDRINHA, Roberta Duboc. No espaço do 
cárcere e para além dele: a sociedade do 
trabalho abstrato, a dimensão do tempo e a 
(re)produção da "exclusão". Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, 17/18, p. 341-358., anual. 2010.  

NÃO NÃO NÃO 

LOPES, Edson. Política e segurança pública: 
uma vontade de sujeição. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, 17/18, p. 359-364., anual. 2010.  

SIM CHECAR CHECAR 

MAZZURANA, Leonardo. Concepções 
criminológicas e polícia: caminhando no 
mesmo sentido. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
17/18, p. 365-382., anual. 2010.  

NÃO NÃO NÃO 

MENEZES, Ary Fialho de. Alcoolismo e 
embriaguez no Rio de Janeiro no início do 
século XX. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, p. 
403-412., anual. 2010.  

NÃO NÃO NÃO 

SERRA, Carlos Henrique Aguiar. Direito, 
história e política nos anos 1937-
1964. Discursos Sediciosos: crime, direito 
e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, p. 413-
429., anual. 2010. 

NÃO NÃO NÃO 

FERREIRA JUNIOR, Francisco. O degredo 
no Brasil do século XIX: um estudo de caso 
através da Freguesia de Nossa Senhora do 
Belém de Guarapuava (1809-
1830). Discursos Sediciosos: crime, direito 
e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, p. 431-
458., anual. 2010.  

NÃO NÃO NÃO 

SBRICCOLI, Mario. Justiça 
criminal. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, p. 
459-486., anual. 2010.  

NÃO NÃO NÃO 
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TONINI, Renato Neves. A arte perniciosa, a 
repressão aos capoeiras na República 
Velha. Discursos Sediciosos: crime, direito 
e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, p. 487-
508., anual. 2010. 

NÃO NÃO NÃO 

MORETZSOHN, Sylvia. "O crime que 
chocou o Brasil": mídia, justiça e opinião 
pública na primeira fase do caso Isabella 
Nardoni.Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, p. 
509-520., anual. 2010. 

NÃO NÃO NÃO 

MENDONÇA, Kleber. Lembrando Galileia: 
50 anos de luta pela terra nos 
jornais. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, p. 
521-530., anual. 2010. 

NÃO NÃO NÃO 

NASCIMENTO, André; MAGALHÃES, 
Wagner. Devido processo legal em 
perigo. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, 17/18, p. 
531-548., anual. 2010.  

NÃO NÃO NÃO 

 
 

14. 2012, vol. 17, n. 19/20 
ARTIGO DIMENSÃO ESPACIAL DO 

ENCARCERAMENTO 
ESCOLA DE 

CHICAGO 
TESES DE 

LOÏC 

WACQUANT 
LOPES JÚNIOR, Aury; SILVA, Pablo 
Rodrigo Alflen da. Breves apontamentos in 
memoriam a James Goldschmidt e a 
incompreendida concepção de processo 
como "situação jurídica". Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 17, 19/20, p. 35-52., 1º e 2º 
semestres. 2012.  

NÃO NÃO NÃO 

BITENCOURT, Cezar Roberto. Conflito 
aparente entre a Lei 8.666/93 e o Decreto-Lei 
201/67. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 
19/20, p. 53-65., 1º e 2º semestres. 2012.  

NÃO NÃO NÃO 

PRADO, Geraldo Luiz Mascarenhas; 
CASARA, Rubens Roberto Rebello. 
Eficientismo repressivo e garantismo penal: 
dois exemplos de ingenuidade na seara 
epistemológica. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
v. 17, 19/20, p. 67-74., 1º e 2º semestres. 
2012.  

NÃO NÃO NÃO 

CASTELLAR, João Carlos. Crimes contra a 
liberdade sexual: a representação para fins 
penais e a dignidade da pessoa humana 
(comentários a ADI nº 4301 em curso no 
STF). Discursos Sediciosos: crime, direito 
e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 19/20, p. 
75-87., 1º e 2º semestres. 2012. 

NÃO NÃO NÃO 

TAVARES, Juarez. Os objetos simbólicos da 
proibição: o que se desvenda a partir da 
presunção de evidência. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 

NÃO NÃO  NÃO 
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de Janeiro, v. 17, 19/20, p. 89-99., 1º e 2º 
semestres. 2012.  
CARVALHO, Thiago Fabres de. O "direito 
penal do inimigo" e o "direito penal do homo 
sacer da baixada": exclusão e vitimação no 
campo penal brasileiro. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 17, 19/20, p. 101-129., 1º e 2º 
semestres. 2012.  

NÃO NÃO NÃO 

DE GIORGI, Alessandro. Controle de 
imigração, pós-fordismo, e less eligibility: a 
economia política da punição e do 
hiperencarceramento dos imigrantes na 
Europa. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 
19/20, p. 131-150., 1º e 2º semestres. 2012. 

CHECAR CHECAR CHECAR 

HUDSON, Barbara. Justiça nos limites da 
comunidade: justiça e estranhos num tempo 
de medo. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 
19/20, p. 151-168., 1º e 2º semestres. 2012. 

NÃO NÃO NÃO 

PRANDO, Camila Cardoso de Mello; 
BARBOSA, Mario Davi. Homens de 
sciencia e a desigualdade como desafio: a 
apropriação da criminologia em Tobias 
Barreto. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 
19/20, p. 169-183., 1º e 2º semestres. 2012. 

NÃO NÃO NÃO 

EDUARDO FIALHO, Carlos; MIRANDA, 
Tatiana Barboza. Primeira página: jornais 
populares e identidade. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 17, 19/20, p. 185-194., 1º e 2º 
semestres. 2012.  

NÃO NÃO NÃO 

MELOSSI, Dario. Medo, luta de classe, 
crime: que "realismo"?. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 17, 19/20, p. 195-206., 1º e 2º 
semestres. 2012.  

NÃO NÃO NÃO 

ARGUELLO, Katie. Do estado social ao 
estado penal: invertendo o discurso da 
ordem. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 
19/20, p. 207-229., 1º e 2º semestres. 2012. 

CHECAR CHECAR SIM 

WACQUANT, Loïc. Classe, raça e 
hiperencarceramento na América 
revanchista. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 
19/20, p. 231-250., 1º e 2º semestres. 2012. 

CHECAR CHECAR SIM 

WACQUANT, Loïc. A reinserção do 
prisioneiro como mito e 
cerimônia. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 
19/20, p. 251-267., 1º e 2º semestres. 2012.  

CHECAR CHECAR SIM 

CHRISTIE, Nils. Dilema do movimento de 
vítimas. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 
19/20, p. 267-377., 1º e 2º semestres. 2012.  

NÃO NÃO NÃO 

SILVEIRA, Marco Aurélio Nunes da. 
Economia política da pena: desemprego e 

NÃO NÃO NÃO 
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encarceramento no Brasil. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 17, 19/20, p. 291-321., 1º e 2º 
semestres. 2012. 
CASTRO, Matheus Felipe de. Marx e a 
secularização da teologia jurídica hegeliana 
nos manuscritos de Kreuznach. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 17, 19/20, p. 323-344., 1º e 2º 
semestres. 2012.  

NÃO NÃO NÃO 

FAYET JÚNIOR, Ney; COELHO, Roberta 
Werlang. Da contribuição do neorrealismo 
de esquerda ao pensamento criminológico: 
um passo à frente, dois passos 
atrás. Discursos Sediciosos: crime, direito e 
sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 19/20, p. 
345-365., 1º e 2º semestres. 2012.  

NÃO NÃO NÃO 

BRAVO, Otávio. Repensando Loïc 
Wacquant: do Estado Social ao Estado Penal. 
O nazismo está de volta?. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 17, 19/20, p. 379-403., 1º e 2º 
semestres. 2012.  

CHECAR CHECAR SIM 

DARKE, Sacha; KARAM, Maria Lúcia. 
Administrando o cotidiano da prisão no 
Brasil. Discursos Sediciosos: crime, direito 
e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 19/20, p. 
405-423., 1º e 2º semestres. 2012. 

NÃO NÃO NÃO 

SILVA, Ana Paula Barcelos Ribeiro da. O 
rábula e advogado Evaristo de Moraes: 
discurso jurídico e defesa das classes 
subalternas.Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 
19/20, p. 425-436., 1º e 2º semestres. 2012.  

NÃO NÃO NÃO 

PRANDO, Camila Cardoso de Mello. Sobre 
a paz e o estatuto do 
desarmamento. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
v. 17, 19/20, p. 437-445., 1º e 2º semestres. 
2012.  

NÃO NÃO NÃO 

BORGES, Rafael C. Análise preliminar da 
Lei nº 12.403, de 4 de maio de 
2011. Discursos Sediciosos: crime, direito 
e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 19/20, p. 
447-459., 1º e 2º semestres. 2012.  

NÃO NÃO NÃO 

CARVALHO, Salo de; WEIGERT, Mariana 
de Assis Brasil e. As alternativas às penas e 
às medidas socioeducativas: estudo 
comparado entre distintos modelos de 
controle social punitivo. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 17, 19/20, p. 461-479., 1º e 2º 
semestres. 2012.  

NÃO NÃO NÃO 

ALMEIDA, Angela Mendes de. Estado 
autoritário e violência 
institucional. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 
19/20, p. 481-500., 1º e 2º semestres. 2012. 

NÃO NÃO NÃO 

RAMOS, Beatriz Vargas. Nas botas do 
capitão Nascimento. Discursos Sediciosos: 

NÃO NÃO NÃO 
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crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
v. 17, 19/20, p. 501-510., 1º e 2º semestres. 
2012.  
SOZZO, Máximo. Polícia, governo e 
racionalidade: incursões a partir de Michel 
Foucault. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 
19/20, p. 511-554., 1º e 2º semestres. 2012.  

NÃO NÃO NÃO 

RODRIGUES, Rafael Coelho; 
NASCIMENTO, Maria Lívia do. Sociedade 
de controle e estado penal: o programa 
delegacia legal como dispositivo de 
análise. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 
19/20, p. 555-567., 1º e 2º semestres. 2012.  

CHECAR CHECAR SIM 

GUIMARÃES, Claudio Alberto Gabriel. As 
históricas ingerências do capital na 
conformação dos sistemas 
punitivos. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 
19/20, p. 569-595., 1º e 2º semestres. 2012.  

NÃO NÃO NÃO 

PINTO, Jefferson de Almeida. O que fazer 
com os pobres? Repressão ou caridade: 
antigos dilemas no processo de controle 
social das "classes perigosas". Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 17, 19/20, p. 597-604., 1º e 2º 
semestres. 2012.  

NÃO NÃO NÃO 

CODINO, Rodrigo. Imputabilidade penal: 
entre a história e a pré-história. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, v. 17, 19/20, p. 605-611., 1º e 2º 
semestres. 2012.  

NÃO NÃO NÃO 

DIETER, Maurício Stegemann. Sistema 
econômico e tutela penal do escravo no 
Brasil Imperial. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
v. 17, 19/20, p. 613-647., 1º e 2º semestres. 
2012. 

NÃO NÃO NÃO 

MORETZSOHN, Sylvia. "Eu não sou eu, 
nem sou o outro": questões éticas sobre as 
dificuldades do jornalismo em lidar com 
"qualquer coisa de intermédio" no caso da 
cobertura criminal. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
v. 17, 19/20, p. 649-657., 1º e 2º semestres. 
2012.  

NÃO NÃO NÃO 

BORGES, Nadine. Vozes roubadas: a 
segunda condenação do Brasil na Corte 
Interamericana de Direitos 
Humanos. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, v. 17, 
19/20, p. 659-668., 1º e 2º semestres. 2012.  

NÃO NÃO NÃO 

 
15. 2014, ano 19, n. 21/22 

ARTIGO DIMENSÃO ESPACIAL DO 

ENCARCERAMENTO 
ESCOLA DE 

CHICAGO 
TESES DE 

LOÏC 

WACQUANT 
BATISTA, Nilo; DUMANS, Alexandre. 
Entrevista com Tuchinha (Francisco Paulo 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 
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Testas Monteiro) e Gaúcho (José Cláudio 
Fntoura Piúma). Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
ano 19, n. 21/22, p. 10-15., 1º e 2º semestres. 
2014.  
JOELS, Diana. Luz. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
ano 19, n. 21/22, p. 17-20., 1º e 2º semestres. 
2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

ZAFFARONI, Eugenio Raúl. Eugenias. 
Discursos Sediciosos: crime, direito e 
sociedade, Rio de Janeiro, ano 19, n. 21/22, 
p. 21-22., 1º e 2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

SILVA, Gerardo. Viver e deixar morrer no 
Rio de Janeiro: violência, narcotráfico e 
favelas. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, ano 19, 
n. 21/22,p. 23-29., 1º e 2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

RUFINO, Joel. A maldição chinesa. 
Discursos Sediciosos: crime, direito e 
sociedade, Rio de Janeiro, ano 19, n. 21/22, 
p. 30-35. 1º e 2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

NETO, CÂNDIDO FURTADO MAIA. 
Absolvição criminal pelo Ministério Público: 
falta de justa causa, trancamento da ação 
penal sem decisão de mérito. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, ano 19, n. 21/22, p. 36-47., 1º e 2º 
semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

TANGERINO, Davi de Paiva Costa. Pena é 
política. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, ano 19, 
n. 21/22, p. 49-59., 1º e 2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

LUZ, Denise. A busca da verdade no sistema 
acusatório e a investigação criminal no 
projeto de reforma do Código de Processo 
Penal brasileiro. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
ano 19, n. 21/22, p. 60-79., 1º e 2º semestres. 
2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

ZILIO, Jacson. Da ilegalidade de bens à 
ilegalidade de direitos sobre a resistência ao 
movimento de expansão e modernização do 
Direito Penal. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, ano 19, 
n. 21/22, p. 80-91., 1º e 2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

CASTELLAR, João Carlos. Estado de 
exceção e Direito Penal do inimigo. 
Discursos Sediciosos: crime, direito e 
sociedade, Rio de Janeiro, ano 19, n. 21/22, 
p. 92-102, 1º e 2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

TAVAREZ, Juarez. A crise de segurança e o 
sistema punitivo no capitalismo tardio 
(Pequeno ensaio em homenagem a Nilo 
Batista). Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, ano 19, 
n. 21/22, p. 103-116., 1º e 2º semestres. 
2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

FERRAJOLI, Luigi. Democracia e medo. 
Discursos Sediciosos: crime, direito e 

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 
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sociedade, Rio de Janeiro, ano 19, n. 21/22, 
p. 117-127., 1º e 2º semestres. 2014.  
REIS, Marco Antonio Santos. Da ação como 
atualização de valores pela via da 
consciência intencional e da vontade. 
Discursos Sediciosos: crime, direito e 
sociedade, Rio de Janeiro, ano 19, n. 21/22, 
p. 128-170., 1º e 2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

BATISTA, Nilo. Imputação para 
principiantes (brasileiros). Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, ano 19, n. 21/22, p. 171-183, 1º e 
2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

CAMURI, Ana Claudia. O abolicionismo 
como uma ideia adequada. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, ano 19, n. 21/22, p. 185-201., 1º e 
2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

SERRA, Carlos Henrique Aguiar. Foucault e 
o sistema pricional: a emergência do saber 
bolicionista. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, ano 19, 
n. 21/22, p. 202-213., 1º e 2º semestres. 
2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

TOZI, Fábio. Resistências e opressão: a 
municipalização das políticas de combate à 
pirataria e a militareização do território 
paulistano. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, ano 19, 
n. 21/22, p. 214-229, 1º e 2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

ANITUA, Gabriel Ignacio. Stanley Cohen 
(1942-2013): o olhar crítico. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, ano 19, n. 21/22, p. 230-237., 1º e 
2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

PORTA, Nadège. Março, o outono das 
políticas internacionais de drogas. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, ano 19, n. 21/22, p. 238-243., 1º e 
2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

FAYET JÚNIOR, Ney; COELHO, Roberta 
Welang. Do realismo de esquerda. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, ano 19, n. 21/22, p. 244-255., 1º e 
2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

ROSA, Pablo Ornelas. Redução de danos e 
justiça restaurativa: a possibilidade de 
discussões sobre anti-proibicionismo e 
abolicionismo penal. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
ano 19, n. 21/22, p. 256-265., 1º e 2º 
semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

SOBERÓN, Ricardo. Tendências da 
segurança e da defesa no século XXI. 
Discursos Sediciosos: crime, direito e 
sociedade, Rio de Janeiro, ano 19, n. 21/22, 
p. 266-273., 1º e 2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

PEDRINHA, Roberta Duboc. Apontamentos 
sobre criminologia crítica. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 

NÃO SIM SIM 
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de Janeiro, ano 19, n. 21/22, p. 274-319., 1º e 
2º semestres. 2014.  
SOBRINHO, Sergio Francisco Carlos 
Graziano. Reflexões sobre os fundamentos 
de uma sociedade de controle. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, ano 19, n. 21/22, p. 320-343, 1º e 
2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

FERREIRA, Edson. O absurdo ou a 
antimatemática de uma decisão judicial do 
sistema penal. Discursos Sediciosos: crime, 
direito e sociedade, Rio de Janeiro, ano 19, 
n. 21/22, p. 345-353., 1º e 2º semestres. 
2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

ZOMIGHANI JÚNIOR, James Humberto. 
Desigualdades socioespaciais e seletividade 
penal no Estado de São Paulo. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, ano 19, n. 21/22, p. 354-370., 1º e 
2º semestres. 2014.  

SIM NÃO SIM 

MACEDO, Lívia Maria Silva; ROCHA, 
Renato Gomes de Araujo. Privatização de 
presídios e mercantilização do crime nos 
Estados Unidos. Discursos Sediciosos: 
crime, direito e sociedade, Rio de Janeiro, 
ano 19, n. 21/22, p. 371-387., 1º e 2º 
semestres. 2014.  

NÃO NÃO SIM 

VIEIRA, Luís Guilherme. CPI: a duração dos 
depoimentos diante do princípio da 
dignidade da pessoa humana 1 2. Discursos 
Sediciosos: crime, direito e sociedade, Rio 
de Janeiro, ano 19, n. 21/22, p. 388-407., 1º e 
2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

KARAM, Maria Lúcia. Expansão do poder 
punitivo e violação de direitos fundamentais. 
Discursos Sediciosos: crime, direito e 
sociedade, Rio de Janeiro, ano 19, n. 21/22, 
p. 408-417, 1º e 2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Superlotação 
carcerária como mecanismo de violação de 
direitos humanos: novos paradigmas. 
Discursos Sediciosos: crime, direito e 
sociedade, Rio de Janeiro, ano 19, n. 21/22, 
p. 418-435, 1º e 2º semestres. 2014.  

 
NÃO 

 
NÃO 

 
NÃO 

DUARTE, Anderson. Polícia, empresa e 
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