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Resumo 

 

O presente projeto de pesquisa tem por objetivo descrever e explicar a 

orientação, iniciativas e efeitos das políticas de segurança frente ao delito desenvolvidas 

pelos governos nacionais inspirados na tradição de esquerda da América do Sul, desde 

fins dos anos 90 até a atualidade. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, serão descritas e explicadas as mudanças e 

continuidades, assim como os efeitos sociais e institucionais, nos últimos anos, 

ocorridas nas normas, estratégias e técnicas de intervenção penal em torno à penalidade, 

em nível nacional e sob os governos de alianças e programas políticos de esquerda na 

América do Sul (Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia e Equador). 

A metodologia de pesquisa empregada consiste, portanto, na coleta e análise de 

documentos oficiais e não oficiais nos quais se apresente a retórica dos atores políticos e 

administrativos pertinentes em torno à penalidade – bem como na análise de dados 

empíricos produzidos a partir de diversas técnicas de investigação social, tanto de 

caráter quantitativo como qualitativo e materiais secundários produzidos por outros 

investigadores sociais locais – acerca das mudanças produzidas nas normativas, 

estratégias e intervenções penais efetivamente levadas adiante e seus efeitos sociais e 

institucionais sob os governos de alianças e programas políticos de esquerda em seu 

respectivo país. 

Em um segundo momento, a pesquisa irá descrever e explicar as mudanças e 

continuidades, assim como os efeitos sociais e institucionais, nos últimos anos, em nível 

nacional e um estudo de caso à nível regional, estadual ou provincial, em torno à 

prevenção ao delito e à atividade e instituição policial (normatividade, organização, 

estratégias e técnicas) sob os governos de alianças e programas políticos de esquerda 

nos países da América do Sul. 
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