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Visamos propiciar, neste evento, o encontro de pesquisadores,
profissionais e ativistas que investiguem, trabalhem e atuem com
temáticas relacionadas ao racismo institucional, em especial no
sistema de justiça. Esta será uma oportunidade de apresentar
resultados de pesquisas e experiências oriundas de intervenções
profissionais e políticas a respeito das temáticas correlacionadas.
Deste modo, reunir pesquisadores, profissionais e ativistas com
experiências individuais e coletivas, de ação acadêmica, institucional
e política para a “I Jornada Nacional sobre Racismo Institucional e
Sistema de Justiça” irá contribuir para a discussão e difusão de
conhecimento teórico e prático sobre o tema, e, sobretudo para a
criação e fortalecimento de uma rede que se articule a nível nacional
para incidência política e em pesquisas.

PROGRAMAÇÃO
22 DE MARÇO
9h – Abertura
Allyne Andrade (IBCCRIM)
André Castro (DP/RJ)
Élida Lauris (Fórum Justiça)
Letícia Osório (Fundação Ford)
Lúcia Xavier (Criola)

9h30 às 12h – Sessão I: “Racismo institucional e Sistema de Justiça”
Nesta sessão pretendemos abordar as dimensões performativa, discursiva e relacional do racismo institucional
no sistema de justiça. Buscaremos identificar diferentes formas de manifestação do Racismo Institucional no
Sistema de Justiça, visando, sobretudo, estudos e debates sobre produção de indicadores e de modos de se
observar as dinâmicas de racismo institucional fora do sistema criminal/infracional e da segurança pública. O
objetivo é dirigir a discussão, em perspectiva inter e multidisciplinar, para o sistema de justiça como um todo.
Interessa-nos também não só refletir sobre a produção de diagnósticos neste âmbito, mas também abordar
estratégias de prevenção e enfrentamento ao Racismo Institucional no Sistema de Justiça, bem como debater a
formulação de políticas públicas relacionadas à temática.
Allyne Andrade (IBCCRIM)
Ana Míria Carinhanha (Criola)
Carolina Câmara Pires dos Santos (UFF-RJ)
Dora Lúcia de Lima Bertúlio (UFPR)
Thula Rafaela de Oliveira Pires (PUC-RJ)

12h às 14h – Intervalo para almoço
14h às 16h30 – Sessão II: Racismo Institucional no Sistema de Justiça com foco no Sistema
Criminal/Infracional e Segurança Pública
Nesta sessão, a temática do Racismo Institucional no Sistema de Justiça será discutida com foco no Sistema
Criminal/Infracional e Segurança Pública. Interessa-nos promover um debate dedicado à área da justiça penal,
ainda que no âmbito pré-processual ou de (pós) execução das penas, bem como da segurança pública, trazendo
para o diálogo estudos sobre polícias, territórios e modos de tratamento dos conflitos penais, entre outros.
Carolina Haber (DP/RJ)
Felipe Freitas (UnB)
Jaqueline Sinhoretto (IBCCRIM)
Lívia Sant’Anna Vaz (MP-BA)
Riccardo Cappi (UNEB/UEFS)

16h30 às 17h – Coffee Break
17h às 19h30 – Sessão III: Racismo Institucional com foco em trabalhos interdisciplinares
Nesta sessão abordaremos a temática do racismo institucional a partir de um viés interdisciplinar. Buscaremos
somar à nossa jornada trabalhos de outras áreas, como por exemplo, provenientes do campo da saúde, da
sociologia, da educação e outros.
Dina Alves (Coletiva Autônoma de Mulheres Pretas (Adelinas, IBCCRIM)
Maria Aparecida de Assis Patroclo (ICS – UniRio)
Maria Sylvia Oliveira (Geledés-SP)
Monique Miranda (SMS – RJ)
Ronaldo Laurentino de Sales Júnior (UFCG)

23 DE MARÇO
9h30 às 12h – Sessão IV: O Sistema de Justiça e as Relações Raciais no Brasil
Nesta sessão selecionaremos trabalhos que tragam reflexões a respeito da dinâmica das relações raciais no
sistema de justiça. Buscaremos discutir como o racismo estrutura a nossa sociedade e como ele interpela as
instituições e as relações inter e intrapessoais.
Átila Roque (Fundação Ford)
Humberto Adami (Advogado e colaborador do Instituto de Advocacia Racial e Ambiental - IARA)
Jurema Werneck (Anistia Internacional)
Lúcia Xavier (Criola)
Vilma Reis (Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado da Bahia)

12h às 14h – Intervalo para almoço
14h às 16h30 – Sessão V: Racismo Institucional e Sistema de Justiça: experiências e práticas
Nesta sessão a temática do racismo institucional no sistema de justiça será abordada a partir de práticas e
experiências. Serão valorizadas, desse modo, as discussões em torno de trabalhos empíricos voltados para
experiências de campo.
Denise Carrascosa (UFBA)
Lívia Casseres (DP/RJ)
Luís Batista (UFSCAR)
Rodnei Jericó (Geledés-SP)

16h30 às 17h – Coffee Break
17h – Apresentação dos trabalhos selecionados no edital







Aline Caldeira Lopes
Sob os despojos da história: territórios negros tradicionais desde a ditadura militar no Brasil
Conectas Direitos Humanos
Tortura blindada: como as instituições do sistema de Justiça perpetuam a violência nas audiências de
custódia
Lorraine Carvalho Silva
A manutenção do “tráfico” contra mulheres negras: a análise da readaptação da escravização do século
XIX à “guerra às drogas” do século XXI
Lucineia Rocha Oliveira
Audiências de Custódias: Percepções da equipe interdisciplinar sobre as manifestações do Racismo
Institucional
Marilu Márcia Campelo/ Zélia Amador de Deus
Quando o terreiro vai à delegacia. Racismo, intolerância religiosa e sistema judiciário em Belém, Pará,
Amazônia
Marinete Cabral Cavalcanti da Silva
Racismo institucional: Da perpetuação da discriminação racial, às formas de enfrentamento do Grupo de
Trabalho de Combate ao Racismo do Ministério Público de Pernambuco

18h – Encerramento e atividade lúdica
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