
 

Apresentação 

 

É uma grande alegria introduzirmos aos nossos leitores os trabalhos 

acadêmicos discutidos no Primeiro Grupo de Trabalho “Criminologias e Política 

Criminal”. A criação deste espaço resultou de uma comunhão de esforços que não 

teriam sido bem sucedidos se não houvesse o apoio incondicional, dos Professores 

Nestor Eduardo Araruna Santiago, Érika Mendes de Carvalho,  Marília Montenegro 

Pessoa de Mello e o Grupo Asa Branca de Criminologia Crítica de Recife,  aos quais 

agradecemos. 

Incumbe-nos, nesta histórica primeira compilação, rememorar as origens da 

necessidade de romper com a organização anterior de Grupos de Trabalho , que 

congregava “Direito Penal e Criminologia”. Tal modelo padecia da estrutura 

positivista vislumbrada na integração das ciências criminais de Von Liszt, onde 

Criminologia e Política Criminal eram relegadas a saberes meramente auxiliares na 

tentativa de explicar as categorias dogmáticas. 

Desde muito a rígida compreensão passada foi superada teoricamente. Se, no 

passado, considerávamos “a” criminologia como mera forma de explicar causalmente 

o crime (especialmente o criminoso e a vítima), hoje ela precisa ser compreendida 

como uma disciplina  indisciplinada que, vivenciando uma revolução paradigmática, 

entreabriu o horizonte do controle social e punitivo como um fecundo objeto de 

análise para o desenvolvimento de estudos plurais, inter e transdisciplinares. 

 Nas palavras de Nilo Batista, a criminologia “não é apenas um jardim ao lado 

do direito penal, mas o jardim, a rota de fuga por onde os penalistas poderiam 

libertar-se dos ferrolhos metodológicos que, desde o neokantismo, os impediam de 

olhar para a realidade histórica e as funções políticas dos sistemas penais.”1  

A proposta de criação do Grupo de Trabalho foi transformada em um grande 

sucesso, capitaneado pelos mais de 120 trabalhos enviados para avaliação. Não só: 

trouxe como consequência a ampliação do espaço da ciência criminal no CONPEDI, 

com diálogos constantes entre os dois grupos da área: “Direito Penal, Processo Penal 

e Constituição” e “Criminologias e Política Criminal”. 

Dividimos os escritos discutidos em três partes: 1) Criminologia Crítica, 

Feminista e Controle Social; 2) Políticas Criminais, de Segurança Pública e Justiça 

Criminal; e 3) Penas e Prisões. 

Na primeira parte, estão as pesquisas que discutem as estruturas e lógicas 

tensionadas pelas teorias criminológicas. Aqui, temos densas análises acerca da 
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fundação racista de nossa sociedade, das seletividades funcionais a um sistema de 

controle social capitalista e das permanentes rupturas dos feminismos 

contemporâneos.  

A seguir, agrupamos as análises referentes às políticas criminais, de segurança 

pública e a discussão dos paradigmas de justiça criminal. Aqui encontram-se temas 

persistentes (drogas, juventude e recrudescimentos legislativos), bem como 

emergentes (modelos restaurativos e tecnologias de controle) daqueles eixos. 

Por fim, inserimos as punições e prisões, enquanto temas de interesse, por 

excelência, das criminologias críticas. As análises quanto às liberdades são cada vez 

mais necessárias em tempos de panpenalismo e higienização estatal e socialmente 

autorizadas através de sofisticadas construções de negação do outro, como é o caso do 

direito penal do inimigo. 

Entre matrizes teóricas, muitas vezes distintas, chama a atenção a 

problemática transversal do sufocamento às liberdades. Neste sentido, é possível 

afirmarmos que o mosaico de referenciais adotados nos trabalhos trazidos ao nosso 

leitor, constitui importante documento em uma época onde os espaços das 

Criminologias e das Políticas Criminais precisam ser fortalecidos e ressignificados a 

partir de uma perspectiva libertária genuinamente brasileira. 
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