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GOVERNANÇA CRIMINAL NA AMÉRICA LATINA  
EM PERSPECTIVA COMPARADA 

 
Organização: Benjamin Lessing (Universidade de Chicago) 

 

pós um pequeno atraso, o comitê de avaliação formado pelos professores doutores 

Benjamin Lessing (Universidade de Chicago), Michel Misse (Universidade Federal do 

Rio de Janeiro), Joana Monteiro (Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro) e Gustavo 

Duncan (Universidad EAFIT, Medelín) chegou ao resultado da seleção de propostas de artigos para 

o número especial de Dilemas intitulado “Governança Criminal na América Latina em Perspectiva 

Comparada”. O comitê destacou o grande número de propostas de muito boa qualidade. Dada a 

impossibilidade de acolher nesse número todas as propostas recebidas, recomenda-se que os 

proponentes não selecionados submetam os seus artigos para o fluxo contínuo da Dilemas. 

As propostas selecionadas com direito a bolsa para a elaboração do artigo e obrigatoriedade 

de comparecimento nos workshops foram, em ordem alfabética: 

 

Antonio Fuentes Díaz, José Cláudio Souza Alves 

“Autodefesas armadas e milícias em Michoacán e Rio de Janeiro”  

 

Emerson do Nascimento, Marcela Maria Vergara Arias, Daniel Bonilla-Calle 

“Pandemia, governança criminal e mecanismos de regulação social e econômica em três contextos 

latino-americanos” 

 

Gabriel Feltran, Luiz Eduardo Lopes Silva, Cecilia Pe Lero, Marcelli Cipriani, Janaina Maldonado, Nido Farias  

“Compreender as curvas de homicídios no Brasil: um quadro analítico centrado nas facções criminais” 

 

Italo Barbosa Lima Siqueira, Francisco Elionardo de Melo Nascimento, Suiany Silva de Moraes 

“Dinâmicas inter-regionais de mercados e governança criminais em perspectiva comparada entre 

Fortaleza e Manaus” 

 

Juan Martens, Ever Villalba, Roque Orrego, Ricardo Veloso, Luis González e Francisco Delgado 

“Entre el terror y la acumulación social del miedo. Gobernanza criminal en tres ciudades fronterizas de 

Paraguay: Ciudad de Este, Saltos del Guairá (Brasil) y Pilar (Argentina)” 
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Luana Motta, Rafael Rocha, Ada Rízia de Carvalho, Adson Ney Amorim 

“Fora do crime, no ‘mundo do crime’: experiências juvenis em meio a gangues, facções e guerras nas 

periferias de Maceió e Belo Horizonte” 

 

Roberto Briceño-León, Cesar Barreira, Jânia Diógenes de Aquino  

“Facçoes y colectivos: La gobernanza criminal en Caracas y Fortaleza” 

 

Verónica Zubillaga, Rebecca Hanson e Francisco Sánchez  

“Gobernanzas criminales en tiempos de revolución: una mirada a los distintos regímenes y actores 

armados en Caracas” 

 

A Comissão decidiu também convidar a apresentarem artigos à mesma edição especial, 

porém sem obrigatoriedade de comparecimento aos workshops (e, portanto, sem o recurso da 

bolsa), os autores das seguintes propostas: 

 
Eduardo Ribeiro, Miriam Krenzinger, Luiz Eduardo Soares 

“Modelos de governança criminal, controle territorial e efeitos na vida cotidiana: O caso do Conjunto 

de favelas da Maré” 

 

Sergio Adorno e Arturo Alvarado  

“La criminalidad y la gobernanza de (grandes) metrópolis en Latinoamérica. Una mirada comparada 

entre São Paulo (Brasil) y Ciudad de Mexico (México)” 

 

Ana Paula Mendes de Miranda, Jacqueline de Oliveira Muniz, Rosiane Rodrigues de Almeida, Fausto 

Cafezeiro 

“A geografia política de “Deus acima de todos” e os domínios armados no Rio de Janeiro” 

 
Todos os autores das propostas selecionadas serão contactados nos próximos dias para que 

seja remarcada a data do primeiro workshop de elaboração do dossiê. 

 

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2021. 

Comitê de seleção do número especial de Dilemas 

 
 


