CICLO DE DEBATES: “DIÁLOGOS ENTRE PSICOLOGIA E CRIMINOLOGIA CRÍTICA
NA AMÉRICA LATINA”
PRIMEIRO SEMESTRE – 2021- UNIFESP – BAIXADA SANTISTA
1) JUSTIFICATIVA:
A particularidade de nossa história colonial e a conformação do capitalismo em nosso
território são elementos cruciais para a compreensão da totalidade, e não há como produzir
uma análise sobre os desafios atuais a respeito das formas de controle social e seus efeitos
psicossociais sem conhecer as determinações históricas que constituíram a base de nosso
sistema penal classista e racista. A tarefa que se impõe aqui é a de desvelar os processos
de controle social, fundamentalmente o que se põe a partir da via penal, da criminalização e
do extermínio voltados às pessoas negras e indígenas em nosso país, enquanto expressão
de um projeto de modernização conservadora do Estado brasileiro, calcado no mito da
democracia racial.
Nesse contexto, as contribuições oriundas de perspectivas da descolonização e da
libertação, como categorias que explicitam a relação existente entre exploração econômica
e a produção do universo cultural latino-americano, nos auxiliam na produção de uma
revisão histórico-epistemológica da particularidade da América Latina inserida na totalidade
do desenvolvimento do modo de produção capitalista.
Dessa forma, buscando compor com as contribuições de análises marxistas sobre o
controle social como complexo jurídico ideológico, sobre a práxis na produção do
conhecimento acerca das questões estruturais que assolam os povos latino-americanos e
sobre a ação humana como ideologia, é que se justifica a proposição de um ciclo de
debates que favoreça a apreensão e reflexão de conceitos e categorias fundamentais para
a análise da realidade concreta.
Assim, de maneira transdisciplinar, o “Ciclo de Debates: Diálogos entre Psicologia e
Criminologia Crítica na América Latina” visa apresentar os aportes teóricos da criminologia
crítica, da psicologia social e do marxismo, tendo como eixo de análise as questões
específicas da América Latina desde a perspectiva da descolonização e da libertação. Em
seus debates pretende-se contribuir para as reflexões dos seguintes temas:
Colonialismo/colonialidade, Amefricanidade, Economia política da pena no capitalismo
dependente, Consubstancialidade classe, raça, gênero nas análises do sistema sóciojurídico, Bases materiais do Patriarcado e luta feminista, Desenvolvimento da consciência e
atividade (práxis) no enfrentamento à violência de Estado e encarceramento em massa,
Criminalização da juventude negra e indígena, encarceramento feminino e guerra às
drogas, Inter-relação e intersetorialidade de políticas criminais, penais e sociais, Reflexões
sobre alianças pai-jurídicas.
2) OBJETIVOS:
Refletir, a partir dos debates apresentados pelos convidados, sobre os processos de
controle social da classe trabalhadora e seus efeitos psicossociais, notadamente voltados à
criminalização e extermínio da juventude negra e indígena, de modo a problematizar os
múltiplos determinantes do desenvolvimento da consciência e da práxis a partir da análise
da relação dialética singular- particular-universal. Refletir sobre a dialética
colonialismo/colonialidade e capitalismo na produção de controle social penal na América
Latina. Articular e integrar os conteúdos e reflexões oriundas das seguintes Unidades
Curriculares do Curso de Psicologia da UNIFESP Baixada Santista: Documentos Escritos,

Psicologia Jurídica: perspectivas críticas, Estágio Supervisionado em Psicologia (Projeto
Psicologia, Justiça e Direitos Humanos) e orientações de Trabalho de Conclusão de Curso,
compondo uma perspectiva integrada de ensino-pesquisa-extensão.
3) MÉTODO:
Realização de seis encontros on line, com convidados de diferentes áreas do
conhecimento, nas datas descritas no Cronograma.
4) PÚBLICO ALVO
Docentes e discentes da Comunidade UNIFESP, e outros interessados para além dessa
comunidade acadêmica (a divulgação será dirigida para Núcleos da Associação Brasileira
de Psicologia Social, Grupos de Criminologia Crítica, profissionais e/ou pesquisadores da
Psicologia e do Direito).
5) CRONOGRAMA
●

20/05/2021 - Criminologia e Amefricanidade: por uma epistemologia e práxis da
descolonização
- Luciano Góes - Doutorando em Direito na Universidade de Brasília (UnB), Mestre em
Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC - 2015) e graduado em Direito
pela Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL - 2012). Professor dos cursos de
Pós-Graduação, especialização em Criminologia, do Instituto Brasileiro de Ciências
Criminais, da Faculdade CESUSC.
● 10/06/2021 - Dialética Radical do Brasil Negro e o Estado Penal do Extermínio
- Marcio Farias – Doutorando em Psicologia Social na PUC/SP, membro do Instituto AMMA
Psique e
Negritude.
- Carla Benitez Martins - Bacharel em Direito. Doutora em Sociologia pela Universidade
Federal de Goiás (2018). Atualmente é Secretária Geral do Instituto de Pesquisa, Direitos e
Movimentos Sociais (IPDMS) e professora efetiva da Universidade Federal de Jataí.
●

01/07/2021 - Bases Materiais do Patriarcado para uma Criminologia Crítica
Feminista
- Terezinha Martins dos Santos Souza - Professora Adjunta na Faculdade de Ciências
Sociais/CCH da UNIRIO (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro). Pós doutora
junto ao Instituto de História Contemporânea, da Universidade Nova de Lisboa, Grupo de
Estudos do Trabalho e dos Conflitos Sociais - Lisboa, Portugal. É Visiting Scholar no
Departamento de Filosofia e Bens Culturais na Università Ca’Foscari Veneza, Itália. Líder de
Pesquisa CNPQ, coordenadora do NEGREM (Núcleo de Estudos de Trabalho, Raça/Etnia e
Gênero a partir do Materialismo Histórico-dialético).
- June Cirino dos Santos - Advogada criminalista. Doutoranda em Direito Penal pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ, mestre em Direito pela Universidade
Federal do Rio de Janeiro - UFRJ, especialista em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto
de Criminologia e Política Criminal - ICPC. Co-Fundadora e professora do Introcrim.
●

22/07/2021 - A perspectiva da Libertação na Psicologia e Criminologia: reflexões
sobre a "Guerra às Drogas"

- Adrian Silva - Doutorando e Mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará (UFPA)
com período sanduíche no Dipartimento di Scienza Giuridiche da Università di Bologna
(UNIBO, Itália). Mestre em Sociologia Jurídico-Penal pela Universitat de Barcelona (UB,
Espanha) e Universidad para la Cooperación Internacional (UCI, Costa Rica). Especialista
em Direito Penal e Criminologia pelo Instituto de Criminologia e Política Criminal (ICPC).
Professor de Direito Penal, Sociologia Jurídica e Criminologia da Graduação e da
Pós-Graduação do Centro Universitário do Estado do Pará (CESUPA). Professor Convidado
da Escola Superior de Advocacia do Estado do Pará (ESA), da Escola Judicial do Estado do
Pará (EJPA), da Escola de Governança do Estado do Pará (EGPA) e da Escola de
Administração Penitenciária do Estado do Pará (EAP). Pesquisador do Grupo Cabano de
Criminologia. Advogado Criminalista.
- Fernando Santana de Paiva - Doutor em Psicologia pela UFMG. Professor do
Departamento de Psicologia da UFJF. Coordenador e pesquisador do NUPSID (Núcleo de
pesquisa sobre Sujeitos, Política e Direitos Humanos).
● 05/08/2021 - Os sobreviventes do cárcere: narrativas de resistência e lutas
- Greg Andrade – Advogado Criminalista, Membro da Comissão de Direitos Humanos da
OAB/MG; Sobrevivente do Sistema Prisional Brasileiro.
- Tempestade - Sobrevivente do Sistema Prisional Brasileiro
- Kric Cruz MC do grupo de rap Comunidade Carcerária - Sobrevivente do Cárcere.
Professor de arte cênicas numa escola CEU VILA Atlântica Pirituba e na escola CIEJA
Perus e agora com um Espaço Cultural num projeto custeado pelo fundo FOMENTO a
cultura na periferia.
●

19/08/2021 - Práxis no Enfrentamento ao Encarceramento em Massa

- Giovanna Canêo - Assistente social. Mestra em Serviço Social e Políticas Sociais pela
UNIFESP. Membra da coordenação do grupo de estudos, pesquisa e extensão sociedade
punitiva, justiça criminal e direitos humanos Profa Andrea Almeida Torres (GEPEX - DH ATT) – UNIFESP.
- Hamilton Borges – Representante da Articulação Reaja ou será morta, Reaja ou será
morto, escritor e poeta.
- Andrelina Amélia Ferreira (Andréia MF) - defensora pública popular, ativista de direitos
humanos, trançadeira e rapper, coordena o movimento Mães do Cárcere.
- Fabio Pereira Campos Misael - Integrante da AMPARAR - Associação de Amigos e
familiares de presos/as e da Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo.
- Representante da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio (a confirmar)
6) AVALIAÇÃO:
A avaliação para certificação se dará por meio da conferência de presença de maneira
síncrona a 75% das atividades propostas, ou seja, a pelo menos 5 dos 6 encontros
previstos.
7) VAGAS: 120
8) COORDENAÇÃO: Profa. Dra. Adriana Eiko Matsumoto

