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Simpósio: 06 - A PRISÃO EM PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR: OS DIREITOS 
HUMANOS DA PESSOA EM RECLUSÃO 
 
RESUMO: O presente artigo propõe-se a abordar o processo de criminalização e políticas 
criminais da sociedade, a partir da criminologia crítica e das contribuições da obra de 
Boaventura de Sousa Santos, vez que a interlocução entre criminologia crítica e antropologia 
pode projetar conexões entre as questões criminais, as inúmeras crises dela decorrente e a 
demanda por ordem estabelecida no processo de globalização. Boaventura dos Santos ao 
identificar as três tensões dialéticas vividas no mundo contemporâneo: o confronto entre 
regulação e emancipação social; entre sociedade civil e Estado; e entre o Estado-nação e a 
globalização, fundamenta uma alternativa não apenas para a efetividade da emancipação do 
indivíduo em termos gerais de direitos humanos, mas também para a necessidade de extirpação 
de todos os processos de marginalização social sistêmica do ser humano. Esta ruptura proposta 
pelo pensamento antropológico crítico, proporciona uma análise a fim de contestar os processos 
de seleção de condutas e indivíduos desviantes, mediante a qual seria possível distinguir os 
objetivos ideológicos aparentes e os objetivos reais ocultos do sistema punitivo. O processo de 
criminalização configura um complexo fenômeno social, e sua análise pode proporcionar 
elementos sobre as estruturas sociais, e têm na sua especificidade dados que podem permitir 
uma restruturação do sistema punitivo. Tal abordagem foi desenvolvida a partir de pesquisa 
bibliográfica multidisciplinar, ao buscar analisar a questão do processo de criminalização, a 
partir não somente da perspectiva criminológica, mas também antropológica. Portanto, tem 
como objetivo apresentar e discutir as conexões históricas entre o processo de criminalização 
da população vulnerável que compõe a grande massa encarcerada na atualidade, qual sejam, 
negros, pobres, indígenas e demais grupos vulneráveis, frente a atual ordem global, a fim de 
analisar criticamente a matriz ideológica do sistema criminal, seus desdobramentos e 
principalmente apontar questões relevantes para superação da problemática do processo de 
criminalização na pós modernidade considerando a necessidade de proteção da dignidade da 
pessoa humana.  
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