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Resumo:
A pesquisa em desenvolvimento tem com objetivo a análise das idéias e das trajetórias dos atores
envolvidos em mobilizações que resultaram na construção conjunta da “crise penitenciaria” e da
criminalidade violenta como problemas nacionais no Brasil entre as décadas de 1970 e de 1980, que
gravitou em torno da reforma de códigos penais, de uma nova política penitenciária e de “defesa social”
(repressão, prevenção e ressocialização) e da reforma da segurança pública, em momento de
progressiva politização do meio intelectual com o início da distenção militar. São evidências desta
construção: as CPI’s do Sistema Penitenciário (1976) e da Violência Urbana (1980); a convocação de
duas Comissões para o estudo da Criminalidade e da Violência pelo Ministério da Justiça, composta por
juristas e cientistas sociais (1979); o Seminário sobre Criminalidade Violenta, no Conselho Federal da
OAB (1980). Acreditamos que através desta pesquisa é possível adensar a compreensão de um processo
de convivência e tensão entre o Direito e as Ciências Sociais em iniciativa de ativismo, pesquisa e
reforma sobre os temas da prisão e da “violência urbana”, que ensejam a discussão sobre a identidade de
disciplinas relacionadas ao crime, à violência e a punição, cujos contornos e definições são alvo de
disputa por diferentes narrativas de fundação e institucionalização na atualidade
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