
GRUPOS DE TRABALHOS  

CRIMINOLOGIA  

 

GT CRIMINOLOGIA 01 - Política criminal, segurança pública e polícia 

Coordenador prof. Dr. Marcelo Oliveira de Moura (UCPel) - QUINTA-FEIRA 26 de 

out. 13h às 18h – sala 515 -  prédio 11 

13H - José Elísio Júnior - A segurança pública no Brasil e suas perspectivas: 

restrita e cidadã. 

13H15 - Marlene Spaniol - Análise das ações de prevenção do crime e 

investimentos em segurança pública, através da enafron, na fronteira sul do 

Brasil. 

13H30 - Adriel Buss - Princípio da subsidiariedade e participação social aplicada: 

estudo direcionado na região das hortências sobre segurança pública. 

13H45 - Wilson Cicognani - O alcance da responsabilidade dos municípios na 

segurança pública. 

14H - Paulo Thiago Fernandes Dias e Tiago Lorenzini Cunha  - Expectativas 

contemporâneas em torno do direito e do processo penal como instrumentos 

de concreção político-criminais. 

14H15 - Taís Martins - Programa de educação e reabilitação para agressores. 

14H30 - Osmar Belusso e coautores Luiza Correa de Magalhães Dutra e Rodrigo 

Ghiringhelli de Azevedo - Quem fiscaliza a polícia? Um estudo sobre os 

mecanismos de controle acerca da violência policial. 

14H45 - Marcela Parada Gamboa - La configuración de la seguridad 

democrática en colombia: la policía como un actor fundamental en la 

formulación de las políticas del estado en tiempos de uribe. 2002-2010. 



15H - Mariana Py Muniz Cappellari - O Poder Judiciário diante as chamadas 

Audiências de Custódia: enfrentamento ou convalidação da violência policial. 

15H15 - Aline S. O. Iribarrem - Justiça Restaurativa aplicada ao cárcere: sobre 

uma política pública de inclusão social. 

16H - Daniela Chies portal - segurança privada, um negócio seguro. 

16H15 - Cláudio Daniel - Justiça restaurativa e sistema penal: estudo de caso a 

partir da experiência da província de Buenos Aires. 

16H30 - Flavio Bortolozzi Junior - A gestão do medo como instrumento de 

política-criminal: biopolítica e a produção do anormal. 

 

GT CRIMINOLOGIA 02 – Cárcere - Coordenador prof. Dr. Felipe Oliveira (PUCRS) 

- QUINTA-FEIRA 26 de out. 13h às 18h – sala 606 - prédio 11 

13H - Hugo Leonardo Rodrigues Santos, Suzann Flávia Cordeiro de Lima e Bruno 

Cavalcante Leitão Santos - Cogestão prisional e a experiência alagoana: 

apontamentos sobre a privatização da administração do sistema penitenciário 

a partir do estudo da contratação do gerenciamento do Presídio do Agreste 

de Alagoas. 

13H15 - Eduarda Corral - Encarceramento em massa e desvalorização dos 

Direitos Sociais no Brasil 

13H30 - Marina Balestrin - A seletividade do sistema penal brasileiro: uma ana ́lise 

da relaça ̃o entre o perfil majorita ́rio da população carcera ́ria masculina e os 

crimes contra o patrimônio privado e pu ́blico. 

13H45 - Marcelli Cipriani - O impacto dos mecanismos de controle do crime e 

gestão carcerária nas dinâmicas das facções criminais em Porto Alegre. 

14H - Pâmela Goulart Freitas - Encarceramento em massa e privatização de 

presídios no Brasil. 



14H15 - Bruno Rotta Almeida - Cárcere e morte no Brasil: aportes iniciais e 

perspectivas de análise. 

14H30 - Bruna Hoisler Sallet, Erlane Alves dos Santos e Pedro Henrique Cunha 

Castanheira - Cárcere e vulnerabilidade social: alcances e limites das políticas 

de diversidades nos sistemas penitenciários brasileiros 

14H45 - Bruno Graebin - Contribuições metodológicas da pesquisa narrativa 

com egressos do sistema prisional. 

15H - Fabio Felix - Estratégias de redução da vitimização e conflitividade 

carcerárias e promoção de Direitos Humanos nos espaços de encarceramento 

mediante a inserção das Instituições de Ensino Superior nesses espaços. 

15H15 - Luiza Dias de Oliveira e Marcos Pippi Fraga - A heterogeneidade do 

Estado na persecução penal: da presença no inquérito policial e no Processo 

Penal à ausência no sistema carcerário. 

15H30 - Erick Scherf - Manaus‟ massacre as a result of the crisis in the brazilian 

penitentiary system: an analysis in the light of the international human rights law. 

15H45 - Juliano Florence Goncalves - O impacto da nova lei de prisões no 

sistema carcerário brasileiro à luz dos direitos humanos. 

16H - Larissa Urruth Pereira e Coautora Marcelli Cipriani - Segregação sócio-

espacial e a seletividade policial: a constituição do habitus policial em porto 

alegre.  

 

GT CRIMINOLOGIA 03 – Criminologias - Coordenador prof. Dr. Gabriel Divan 

(UPF) QUINTA-FEIRA 26 de out. 13h às 18h – sala 610 - prédio 11 

13H - Andreza da Silva Jacobsen - A Inteligência Artificial como ferramenta da 

Criminologia. 

13H15 - Maria Carolina S. P. Da Cunha - Estudando o desvio: a Criminologia 



Cultural e suas inovações nas abordagens metodológicas. 

13H30 - Guilherme B. de C. e Silva - da crise à crítica no método criminológico: 

um desafio teórico. 

13H45 - Yuri Alonso Nunes - os postulados epistêmicos do paradigma 

simplificador presentes na criminologia etiológica. 

14H - Gabriel Divan,  Victoria Barbiero e Eduardo Castamann - Realismo crítico 

e a pauta política dos discursos criminológicos. 

14H15 - Ana Claudia Silva - Criminologia queer: do (im)possível diálogo entre a 

Criminologia e as Teorias Queer. 

14H30 - Ariston Chagas Apoliano Júnior e José de Guimarães Mendes Neto - 

Teoria criminológica do labeling approach e a audiência de custódia: análise 

dos resultados em São Luís (MA), de 2014 a 2016. 

14H45 - Camila Mabel Kuhn - Abolicionismo penal: um ponto de partida para 

uma verdadeira Justiça Restaurativa. 

15H - Fernando Theobald - Abolicionismo Penal em Louk Hulsman: 

convergências e aproximações. 

15H15 - Cibele de Souza e Michelle Karen Batista dos Santos - Foucault e o 

sistema prisional: contribuições para o saber abolicionista. 

15H30 - Marcelo Buttelli - Retórica e discursividade política-criminal: aportes 

iniciais para o desenvolvimento de uma reflexão fundada na teoria do discurso 

de Ernesto Laclau. 

15H45 - Luciano Góes - O conceito de periculosidade sob a perspectiva 

criminológica marginal. 

16H00 - Ellen Rodrigues e Coautor Leandro Oliveira Silva - Além da Culpa: 

Justiça Restaurativa para adolescentes. 



16H15 – Mateus Cavalcante de França e Paula Lays de Lima e Silva - Dos 

Sertões à areia: a criminalização das revoltas sociais na literatura modernista 

brasileira. 

16H30 - Mateus Cavalcante de França - as correntes criminológicas 

contemporâneas na arte: a representação das subculturas no audiovisual 

norte-americano. 

 

GT CRIMINOLOGIA 04 - Drogas e seletividade penal - Coordenador prof. Dr. 

José A. G. Linck (PUCRS) - QUINTA-FEIRA 26 de out. 13h às 18h – sala 614 - 

prédio 11 

13H -  Pedro Zanella Caús - "Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, 

não tinha nada”: as narrativas policiais para justificar buscas domiciliares na 

política criminal de guerra às drogas. 

13H15 - Aline Pires de Souza Machado de Castilhos - Alternativas à política 

criminal de drogas no Brasil. 

13H30 - Andrey Henrique Andreolla e Álvaro Filipe Oxley da Rocha - Drogas, 

mídia e punitivismo: um ensaio sobre o inimigo criado pelos meios de 

comunicação. 

13H45 - Sara Alacoque Guerra Zaghlout e Paulo Thiago Fernandes Dias - Política 

criminal de drogas: o papel da Defensoria Publica e a seletividade penal. 

14H - Andrey Henrique Andreolla - Drogas, mídia e punitivismo: um ensaio sobre 

o inimigo criado pelos meios de comunicação. 

14H15 - Bernardo Coldebella - Um recorte de gênero sobre o crime de tráfico 

de drogas: panorama sobre a participação de mulheres no crime de tráfico de 

drogas através da ótica dos agentes do DENARC do Rio Grande do Sul. 

14H30 - Camila Canazaro Coutinho e Coautoria de Vanessa Chiari Gonçalves - 



A criminologia feminista e o encarceramento de mulheres por tráfico de 

drogas. 

14H45 - Adrian Barbosa e Silva - Questão criminal e controle social: uma 

aproximação desde a criminologia das drogas.  

15H - Joana Silvia Mattia Debastiani - A criminologia midiática como subsídio 

para a manutenção da seletividade penal na contemporaneidade. 

15H15 - Marcelle de oliveira - análise das decisões do Superior Tribunal Federal 

acerca do regular exercício do direito de ação penal de iniciativa pública: um 

recorte de classes. 

15H30 - Tatiana Swatek - Quem é o inimigo do Estado no Brasil - Um (breve) 

estudo sobre facções e Direito Penal do Inimigo. 

15H45 - Daniela Dora Eilberg - Controle de uma juventude selecionada: uma 

análise da política criminal juvenil na América Latina. 

16H - Deise dos Santos Nascimento - Banco de dados de perfis genéticos: a 

expansão da prisão e de seus tentáculos institucionais. 

16H15 - Luiza Piletti - Comportamento violento em humanos: uma discussão 

baseada na perspectiva evolucionista. 

GT CRIMINOLOGIA 05 - Gênero e raça - Coordenadora prof.ª Dr.ª Marília 

Denardin Budó (IMED) -  QUINTA-FEIRA 26 de out. 13h às 18h – Auditório prédio 

11 

13H - Alice Quintela Lopes Oliveira - A prisão feminina para além do controle 

dos corpos: a (re)construção da identidade de gênero nos presídios femininos 

na visão de uma criminologia feminista. 

13H15 - Juliana Horowitz - O berçário da Penitenciária Feminina Madre Pelletier: 

uma análise a partir da percepção dos atores envolvidos no sistema penal. 

13H30 - Domenique Goulart- A postura adotada pelas instituições em face da 



realização de procedimentos voluntários de interrupção de gravidez e as 

consequências sociais da criminalização de tal conduta. 

13H45 - Marcela Rabello - A prestação jurisdicional à mulher vítima de 

violência doméstica e a implementação da justiça restaurativa. 

14H - Ana Claudia Da Silva Abreu - Violência de gênero e criminalização: a 

contribuição do discurso penal para a heteronormalização. 

14H15 - Daiana Maturano Dias Martil - A (in)eficácia da prisão preventiva no 

contexto de mulheres encarceradas: breves considerações a partir dos estudo 

de caso do Presídio Estadual Feminino Madre Pelletier, RS, Brasil. 

14H30 - Naiade Gonçalves e Coautores Joseph Murray e Jéssica dos Santos Rios 

- Violência nas cortes de nascimento de Pelotas de 1993 e 1982. 

14H45 - Daniela Canazaro - Maternidade aprisionada: percepções de mães 

encarceradas na realidade brasileira e português. 

15H - Sandra Correia - Dispositivos da prática psicológica possíveis para o 

desencarceramento de mulheres. 

15H15 - Laura Nepomuceno - Racismo e Gerencialismo: uma condenação 

para além do cárcere. 

15H30 - Leandro Ferreira de Paula e Joana Vaghetti - “Moda de marginal”: 

roupa, abordagem policial e signos constitutivos do deliquente”. 

15H45 - Sara de Araújo Pessoa - Demagogia racial e política criminal. 

 

GT CRIMINOLOGIA 06 - Infância e Juventude / Inimputabilidade  

Coordenador prof. Dr. Henrique M. K. Pereira (UCS) - SEXTA-FEIRA 27 de out. 13h 

às 18h – sala 514 - prédio 11) 

13H -  Fernanda Malty - Mediação de conflitos com adolescentes autores de 



ato infracional: uma forma de efetivação dos princípios contidos no artigo 35 

da lei nº 12.594 de 2012 (sinase). 

13H15 - Elisa Stroberg Schultz - A Corresponsabilidade do Estado em Relação 

aos Adolescentes em Conflito com a Lei na cidade de Ponta Grossa – PR. 

13H30 - Daniela Zini - Perfil dos adolescentes em conflito com a lei: a lógica 

operacional do sistema de justiça juvenil brasileiro. 

13H45 - Paulo Fernando Pinheiro - A sociedade de consumo, sentimento de 

pertencimento e a influência da mídia na idade da adolescência e no 

cometimento do ato infracional. 

14H - Ana Claudia Cifali - Política Criminal e Justiça Juvenil: atores e 

racionalidades no processo legislativo a partir do Estatuto da Criança e do 

Adolescente 

14H15 - Roberta Eggert Poll e Coautora Aline Pires de Souza Machado de 

Castilhos - O incidente de insanidade mental: da razoável dúvida acerca da 

integridade mental do acusado sob uma perspectiva criminológica. 

14H30 - Isabela Hartmann Rost - A violência estatal como subproduto da 

institucionalização por medida de segurança. 

14H45 - Andrea Sartori Eschiletti e coautora Ângela Grizon, Rosimar Heleno de 

Almeida e Gabriel José Chittó Gaue – culpabilidade e neurociência 

15H - Rosimar Heleno de Almeida e coautores Andrea Sartori Eschiletti e Gabriel 

José Chittó Gauer - A adolescente em conflito com a lei: considerações 

jurídicas e psicológicas. 

15H15 - Karine Agatha França - A representação social dos adolescentes em 

conflito com a lei na Folha de S. Paulo: bases discursivas para o punitivismo 

excludente. 

15H30 - Camila Schultz - Entre a precarização da vida e os ideais de consumo: 



narrativas de jovens em situação de prisão sobre o trabalho. 

GT CRIMINOLOGIA 07 - Neoliberalismo, resistência e Movimentos Sociais 

Coordenadora prof.ª Dr.ª Fiammetta Bonfigli (UNILASALLE) -  SEXTA-FEIRA 27 de 

out. 13h às 18h – sala 515 - prédio 11) 

13H - Anne Karoline Calazans e Thiago Ribeiro Rafagnin - O movimento dos 

trabalhadores rurais sem terra e a efetivação do acesso a terra: uma análise a 

partir do contexto de criminalização dos movimentos sociais. 

13H15 - Fernanda Martins e Ana Clara Elesbão - Criminologia, cultura punitiva e 

crítica feminista: a criminalização dos movimentos estudantis ("Primavera 

Secundarista") no Brasil em 2016. 

13H30- Otávio Amaral da Silva Corrêa e Raíssa Ferreira Miranda - A 

criminalização da homossexualidade no Brasil: do Brasil império aos 

movimentos sociais em busca da tipificação do crime de LGBTfobia. 

13H45 - Cássia Zimmermann Fiedler e Roberta da Silva Medina - A resistência ao 

neoliberalismo: occupy, primavera árabe e as jornadas de junho de 2013 no 

Brasil. 

14H - Christian Conce e Shaun Kerber- A inexpugnabilidade do neoliberalismo: 

um diagnóstico social contemporâneo aproximado. 

14H15 - Paulo Roberto Incott Jr - A Política-Criminal na lógica do Neoliberalismo: 

necessidade de uma nova compreensão criminológica das funções latentes 

da pena. 

14H30 - Flavio Bortolozzi Junior - Por uma criminologia cautelar: resistência em 

tempos de governamentalidade neoliberal. 

14H45 - Regiane Cargnin - Interface entre via nua e mortificação do eu: o 

aniquilamento de direitos e a destruição da subjetividade do indivíduo no 

cárcere. 



15H - Fernanda Martins e Guilherme Andrade - As UPP‟S e a vida nua das 

favelas: o genocídio negro enquanto projeto de Estado. 

15H15 - Lucas e Silva Batista Pilau - A nova razão policial: formas de 

policiamento no contexto brasileiro neoliberal. 

15H30 - Fernando Vechi - “Pegue-me se for capaz”: uma análise criminológica 

sobre a figura do hacker enquanto resistência na sociedade de controle. 

15H45 - Carmen Hein de Campos - Criminologia feminista de resistência: o caso 

da Ocupação Mirabal/RS. 

16H - Fiammetta Bonfigli - Violência de Estado e Genocídio: uma abordagem 

interdisciplinar e o lugar da criminologia. 

16H15 - Thiago Allisson Cardoso de Jesus - Violência estrutural, 

hiperencarceramento e a sociedade punitiva no Maranhão: uma análise 

relacional do fazer política pública criminal no contexto de crises face os 

incrementos das violências e da criminalidade contemporânea. 

 

GT CRIMINOLOGIA 08 - Interdisciplinariedades - Coordenador prof. Dr. Leandro 

Ayres França (FARGS) -  SEXTA-FEIRA 27 de out. 13h às 18h – sala 606 - prédio 11 

13H - Jádia Larissa - Segurança Pública e Transdisciplinaridade: a vitimologia e 

suas contribuições em foco 

13H15 - Fernando Carvalho Ventura - Imprensa, literatura e o imaginário acerca 

do criminoso na Primeira República através de João do Rio  

13H30 - Thaís de Freitas Carvalho- Modernidade e transgressão: a vida noturna 

por meio de processos criminais (Pelotas, 1930-1939). 

13H45 - Felipe André Dani e Márcia Sarubbi Lippman - Design thinking como 

ferramenta para repensar a criminologia. 



14H - Lucas Miranda e Coautora Carolina Soares Nunes Pereira - "Tem Que 

Expor Macho, Sim!": Uma análise dos escrachos virtuais sob a perspectiva do 

Labeling Approach. 

14H15 - Rafaela Fajardo Venturim e Noêmia Amelia Silveira Fialho - Da tortura à 

delação premiada: a seletividade penal conforme retratada na canção de 

Mc Carol. 

14H30 - Camila Passos Barbalho – Hollywood e punitivismo: como a indústria 

cultural estimula a tolerância social à violência arbitrária do estado. 

14H45 - Vanessa Branco Cardoso, Lutiane de Lara e Felipe Lazzari da Silveira - 

Narrativas em situação de prisão. 

15H - Renata Cavalheiro da Silva - Direito e literatura: um diálogo sobre 

violência e Direitos Humanos. 

15H15 - Jéssica Q. - A Intervenção Neurocientífica na Análise do 

Comportamento Criminoso 

15H30 - Gisele Kronhardt Scheffer - O agente de maus-tratos aos animais: um 

estudo criminológico do perfil do agressor. 

15H45 - Pablo Borges de Moura - „Mapeamento de estressores e níveis de 

estresse em condenados por crimes sexuais na 1ª região penitenciária do RS‟. 

16H - Theuan Carvalho Gomes da Silva e Ana Gabriela Mendes Braga - "Os 

Racionais MC‟s a partir da Criminologia Cultural: uma leitura da música Eu sou 

157". 

GT CRIMINOLOGIA 09 Gênero 2 – Coordenadora prof.ª Dr.ª Renata Almeida da 

Costa (UNILASALLE) -  SEXTA-FEIRA 27 de out. 13h às 18h – sala 610 - prédio 11 

13H - Tatiana Afonso Oliveira - A Interdisciplinariedade no Estudo e Combate 

da Violência contra a Mulher. 

13H15 –  Igan Mainieri - Justiça Restaurativa: perspectivas e críticas à sua 



aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher no 

Brasil. 

13H30 - Carolina Pereira e Coautor Lucas Barbosa Miranda - Lamúrias 

inaudíveis: Criminalização secundária dos acusados na Lei 11.340/2006. 

13H45 - Laura Gigante Albuquerque e Domenique Assis Goulart - “Não me 

vejo na palavra fêmea, alvo de caça, conformada vítima”: a complexidade 

da violência doméstica e a insuficiência das narrativas e intervenções 

institucional. 

14H - Kimberly Winter - O pensamento machista reproduzido pelas instituições 

e as dificuldades enfrentadas pelas vítimas de violência doméstica. 

14H15 - Carolina Fernandes - Violência de gênero dentro de um contexto 

interseccional. 

14H30 - Adriane Rampazzo- Empoderamento das mulheres beneficiárias do 

programa bolsa família e a repercussão nas ocorrências de violência 

doméstica. 

14H45 - Mariana Goulart - A (in) eficácia do sistema de justiça criminal para 

proteção da mulher: os discursos na aplicação da qualificadora do 

feminicídio pelo tribunal de justiça de Santa Catarina. 

15H - Michelle Karen Batista dos Santos e Fernanda Koch - As Marias e o Direito 

Penal: análise crítica da lei 11.340/2006 sob o olhar da criminologia feminista. 

15H15 - Blanca Albuquerque Brito Lima - A violência contra a mulher no 

âmbito da pornografia: XVídeos em questão. 

15H30 - Rayssa Reck Brum - As consequências da violência doméstica para a 

Parentalidade: um relato de experiência. 

15H45 - Simone Schroeder, Priscila Vargas Mello e Joana Coelho   “SEGURO” E 

ESTIGMA CARCERÁRIO: PERCEPÇÕES A PARTIR DA COMUNIDADE MADRE 



PELLETIER 

 

GT CRIMINOLOGIA 10 - Temas plurais Coordenador prof. Dr. Celso Rodrigues 

(FTEC)  -  SEXTA-FEIRA 27 de out. 13h às 18h – sala 614 - prédio 11 

13H - Marina Nogara - A lei da anistia e seus reflexos na violência estatal do 

Brasil democrático. 

13H15 - Alfredo Engelmann filho - O discurso de ódio ao fenômeno migratório: a 

nova ordem mundial e necessidade de inclusão socioeconômica dos 

migrantes. 

13H30 - Letícia Nigris - Direito penal do inimigo: o confronto aos direitos 

humanos e o regime disciplinar diferenciado. 

13H45 - Betina Vier - Busca por reconhecimento: a criminalidade violenta como 

via alternativa? 

14H - Laís Gorski - A desconstrução da nova esquerda punitivista. 

14H15 - Thayná L. Vieira - A íntima relação entre os discursos midiáticos e a 

formação de opiniões: uma análise do telejornal líder de audiência em 

Alagoas. 

14H30 - Paulo Roberto Incott Jr. - Processos de criminalização terciária: proposta 

de um novo olhar criminológico sobre o poder midiático. 

14H45 - Luiz Jeha Pecci - Reflexões sobre o terrorismo: Uma análise a respeito 

deste fenômeno sócio-jurídico à luz do direito brasileiro. 

15H - Jackson Silva Leal e Priscila Serafim Proença - A delação premiada e a 

revivificação da inquisição no populismo punitivo. 

15H15 - Carlos Eduardo Martinez - Teoria do Domínio do Fato no Supremo 

Tribunal Federal (STF): análise das decisões no caso da Ação Penal 470 

(Mensalão). 



15H30 - Lair Webber e Coautor Rodrigo Oliveira de Camargo - Combate à 

corrupção, compliance e controle social. 

15H45 - Leatrice Faraco Daros - criminologia verde: uma ruptura 

epistemológica. 

16H - Caroline Paiva Aires - a saga do belo 

16H15 – Jádia Larissa - Criminologia verde, crimes dos poderosos e a 

degradação ao meio-ambiente como prática neutralizada 


