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Coleta, poupança e divulgação produção acadêmica digital em tods como áreas do conhecimento. 10000 San Os ativos do Repositorio, Além de teses e dissertações da UFRJ, artigos científicos, livros eletrônicos, capítulos de livros e trabalhos apresentados em eventos para professores, pesquisadores, funcionários administrativos elunos de mestrado e
doutorado. Esta biografia de uma pessoa viva precisa de citações adicionais para verificação. Por favor, ajude adicionando fontes confiáveis. Materiais controversos sobre pessoas vivas que são inspicáveis ou de má origem devem ser removidos imediatamente, especialmente se forem potencialmente difamatórios ou prejudiciais. Encontre fontes: Loïc
Wacquant – notícias · jornais · livros · cientista · JSTOR (agosto de 2011) (Saiba como e quando excluir esta mensagem de modelo) Loïc WacquantLoïc J.D. WacquantBorn (1960-08-26) 26 de agosto de 1960 (60 anos)NacionalidadeFrancheCademic vonAlma materUniversity of Chicago (ph.D., 1994)ThesaUrban rogues: Color, Class and Place in Two
Advanced Societies[1] (1994)Doctoral CounselOrViliam Julius Wilson, George Steinmetz, Moishe Postone[2]Influencia o trabalho dePjer BourdieKademDisciplinologistaSub-disciplinaCondacidadeUrbansky sociologiaUniversity of California, Interesses BerkeleyMainRace, Prisão, Gueto[3] Website Loic Vakkwan (francês: [lo'ik va'kə4 [;] – (nasceu em 1960 [י
sociólogo e antropólogo social especializado em sociologia urbana, pobreza urbana, desigualdade racial, corpo, teoria social e ethnografia. Vakkvant é atualmente professor de sociologia e pesquisador no Earl Warren Law Institute, Universidade da Califórnia, Berkeley, onde também é afiliado ao Programa de Antropologia Médica e ao Centro de
Ethnografia Urbana, e pesquisador do Centre de Sociologie Européenne, em Paris. Ele foi membro da Harvard Fellowship Society, um bolsista do Prêmio MacArthur, e ganhou numerosas bolsas, incluindo a Bolsa de Estudos da Fletcher Foundation e o Prêmio Lewis Koser da American Sociological Association. A carreira e a educação de Wackwant
nasceram e foram criadas em Montpellier, no sul da França, e ele recebeu treinamento em economia e sociologia na França e nos Estados Unidos. Ele era um estudante e colaborador próximo de Pierre Bourdieu. Ele também trabalhou em estreita colaboração com William Julius Wilson na Universidade de Chicago, onde obteve um PhD em sociologia em
1994. Wacquant publicou mais de cem artigos em revistas de sociologia, antropologia, urbanismo, teoria social e filosofia. Também é co-fundador e editor da revista interdisciplinar Ethnography, e coautor do Le Monde Diplomatique. Sua pesquisa inicial foi realizada no Gueto do Sul de Chicago, no banlie de Paris e em prisões nos Estados Unidos e no
Brasil. Estudo Esta biografia de uma pessoa viva se baseia demais em referências a fontes primárias. Por favor, ajude adicionando fontes secundárias ou terciárias. Material controverso sobre pessoas vivas que uma fonte não ecumparada ou de má origem deve ser removida imediatamente, especialmente se for potencialmente difamatória ou prejudicial.
Vídeo até agosto de 2011 (Saiba como e quando apagar essa mensagem de modelo) O trabalho de Vakkvant explora e conecta diferentes áreas da pesquisa corporal, desigualdade urbana, guetos e o desenvolvimento da punição como instituição voltada para uma população pobre e estigmatizada. Seu interesse por esses temas decorreu de sua
experiência no gueto negro como estudante de pós-graduação na Universidade de Chicago em meados da década de 1980. Comentando sobre essa experiência no The New York Times em 2003, ele disse: Eu nunca vi tais cenas de devastação. Lembro-me de pensar, isto é como Beirute. Ou Dresden depois da guerra. Foi realmente um choque. [5] Sua
trajetória intelectual e interesses são descritos no artigo Corpo, gueto e estado penal (2008)[6] Em sua obra Simbiose mortal: Quando gueto e prisão se encontram e malha em Castigo e Sociedade 3(1) (pp 95-134), oferece uma teoria de alcance intermediário que é principalmente relevante para o racismo americano contra os negros. Segundo Vakkvart,
os afro-americanos vivem agora na primeira sociedade prisional da história (121). Hypergetto é o quarto estágio no desenvolvimento de instituições peculiares, depois da escravidão (consistentemente), Jim Crow e guetos primitivos. Segundo ele, o gueto e a prisão para todos os efeitos práticos são desancorados, fortalecendo-se uns aos outros para
garantir a exclusão dos afro-americanos da sociedade geral, com incentivo do governo. Como vakkvant impressionante caracteriza: a prisão deve ser tratada como um gueto judicial e gueto como uma prisão extrajudicial. Juntos, eles fazem parte do continuum carceral. Compreender esse conceito, argumenta Vaqqvant, é o único arcabouço analítico que
une prisões expansivas e trabalhos revitalizadores, resultando no aprofundamento da marginalização e subordinação sociopolítica de uma população estigmatizada e desarmada de excesso. Inspirado em Bourdieu, Vakkvant analisa restrições e consequências estruturais, mas como Bourdieu tenta fornecer uma análise mais matizada do que, por exemplo,
a redução da análise econômica marxista (cf. Rusche e Kirchheimer's Punishment and Social Structure citado por Vakkvant em sua punição aos pobres (2009)). A crescente punição da pobreza é uma resposta à insegurança social; resultado da política pública, que coloca a mão invisível do mercado no punho de ferro do estado de penalidade. Loïc
Wacquant[7] Gueto e prisão estão agora trancados em um redemoinho, quando não está mais claro o que é o ovo, e que galinha: dois parecem iguais e têm a mesma função (115). Viver no gueto quase necessariamente leva a mais comportamento criminoso, mas Wacquant apresenta estatísticas mostrando que a distribuição do crime entre preto e branco
não mudou. Em vez disso, ele revela que o homem negro, jovem, agora é equiparado com o provável absolvição da prisão (h. E nas prisões, a cultura negra é reforçada por detentos profissionais, uma cultura que posteriormente afeta a rua. com a qual o corpo de capital desses atletas é formado e gerenciado, e ao mesmo tempo, contando com o trabalho
de seu mentor Pierre Bourdieu, ele argumenta que para o desenvolvimento da sociologia da carne. Wacquant, Loïc (1999) O senso comum penal chega à Europa - os EUA exportam tolerância zero em abril de 1999 no Le Monde Diplomatique. (versão original francesa, versão ita) Vakkvant, Loic (novembro de 1999) Les Jail de la Misere. Paris: Raisons
d'agir edição. ISBN 9782912107077 Wacquant, Loïc (2001) Simbiose mortal: Quando guetos e prisões se encontram e malham. Punição e e Sociedade, 3(1): 95-133. Wacquant, Loïc (2004) Corpo e Alma: Cadernos Etnográficos por um Aprendiz boxer. Nova Iorque: Oxford University Press. ISBN 0195168356 Wacquant, Loïc (2005) Pierre Bourdieu e
política democrática. Cambridge: Imprensa política. ISBN 9780745634876 Wacquant, Loïc (2008) Urban Rogues: Comparative Sociology of Expanded Marginality. Cambridge: Imprensa política. ISBN 9780745631240 Wacquant, Loïc (2009) Punição dos Pobres: Insaluária Do Governo Neoliberal. Durham: Duke University Press. ISBN 9780822344049
Vakkvant, Loïc (2009) Pobreza prisional (edição estendida). Minneapolis: University of Minnesota Press. ISBN 978081639007 Wacquant, Loïc (2009) Simbiose mortal: Raça e crescimento da execução neoliberal. Cambridge: Imprensa política. 0745631223 Vaqqvant, Loïc (2014). Marginalidade, etnia e pontuação na cidade neoliberal: mapeamento analítico
(PDF). Estudos étnicos e raciais. 37 (10): 1687–1711. CiteSeerX 10.1.1.694.6299. Doy:10.1080/01419870.2014.931991. Arquivado do original em 2015-10-10. Referência a ^ Wacquant, Loïc J.D. (1994). Rogues urbanos: cor, classe e lugar em duas sociedades avançadas (ph.D.). Universidade de Chicago. OCLC 30529594. A Geet 1994-1994, Jennifer(
2016). Interesses de pesquisa. Loic Vacquevant. Arquivado do original em 18 de março de 2017. Recuperado em 5 de janeiro de 2017. The 1944-1944 1944 1944 Forvo.com. 21-Jun-2014 Recuperado em 18 de janeiro de 2017. Emily Eikin (8 de novembro de 2003). Um professor que se recusa a dar seus socos. O New York Times. Recuperado em 16 de
janeiro de 2015. Vakkant, Loik (junho de 2007), Corpo, Gueto e Estado de Execução de Punições, Sociologia Qualitativa, 32: 101-129, doi:10.1007/s11133-008-9112-2 ^ Loïc (1 de agosto de 2011). V.O. V.O. regulação da pobreza na era neoliberal. openDemocracy.net. Recuperado em 6 de janeiro de 2015. Links externos para a página pessoal de
Wacquant em Berkeley (em francês) Loïc Wacquant na entrevista de homme-moderne.org (francês) com Susana Duran no Maze, 31 (2008); em inglês como Corpo, Gueto e Equipe de Execução, em Sociologia da Qualidade, 32 (março de 2009) Boom in Private Penitentiary Authorities. Loic Vacquevant. 17-Jul-1998 Trazendo as penalidades de execução
da equipe de volta ao Orador: Professor Loic Vakkant, London School of Economics and Political Science, 6 de outubro de 2009. Loic Vakkvant, sou reetti della Tisetta. Gueto, periferia, stato, cura di Sonia Paone, Agostino Petrillo, Edizioni ETS, Pisa 2016
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