
O presente livro é resultado de um esforço surgido 
na pós-graduação da Universidade de São Pau-
lo. Todos os autores foram ou são alunos de Cri-
minologia da Faculdade de Direito e estão uni-
dos em torno dos esforços para divulgação das 
ciências criminais na busca de novos horizontes e 
perspectivas da Criminologia. O trabalho desen-
volvido por Alvino Augusto de Sá e Sérgio Salo-
mão Shecaira ao longo de mais de 20 anos, com 
a colaboração de Julia de Moraes Almeida, ma-
terializa-se neste terceiro livro coletivo, mostran-
do que esforços comuns são os mais relevantes 
na vida acadêmica.
O livro contém as principais reflexões contempo-
râneas da criminologia com análise de temáticas 
transversais e com introdução de novas perspec-
tivas no seio da Universidade brasileira.
É este o livro que se apresenta ao público leitor.
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