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ENCONTROS TEMÁTICOS DE
PSICOLOGIA NO SISTEMA PRISIONAL
2009
Os psicólogos do Sistema Prisional vêm se
reunindo nos últimos três anos, no CRP/06Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira,
buscando refletir sobre sua prática profissional.
Como produto destas reuniões, estes psicólogos
organizaram Encontros Temáticos com o objetivo
de contribuir para produção de um saber nesse |
campo e de sistematizar ações que colaborem |
para a construção de referências para o exercício \
profissional pautado no respeito aos Direitos
Humanos.
Nos primeiros encontros, ocorridos em 2007, |
foram abordados temas relativos à função do
Psicólogo no Sistema Prisional, à prática do
psicólogo na realização do exame criminológico,
e às questões de desrespeito aos direitos j
humanos e aos mecanismos sociais contra a ;
tortura. Em 2008, outros aspectos foram
tratados, tais como: a reintegração social e a |
saúde no contexto prisional; a violência presente |
na sociedade e a realidade imposta pelas facções
criminosas; e o papel do perito e do técnico de
reintegração social e sua interface com a saúde.
No primeiro encontro temático deste ano, ;
discutimos as alternativas à privação de liberdade
eao respeito aos direitos humanos.
Em continuidade, destacamos a saúde mental
nos estabelecimentos penais. Para os psicólogos
que atuam nestes contextos a promoção de
saúde mental sempre foi um grande desafio, j
sobretudo diante das condições pouco favoráveis 1
das instituiçõesfechadas.
A precarização dessas condições tem se agravado
ao longo do tempo, considerando o ritmo atual
de e n c a r c e r a m e n t o e a c o n s e q u e n t e
superlotação das unidades prisionais. Logo os
desafios para os profissionais de saúde mental do
sistema penitenciário têm se intensificado,
evidenciando a necessidade de implementação
da lei de reforma psiquiátrica (Lei 10.216/01).

O Conselho Regional de Psicologia SP
Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira,
convida:
li Encontro
M e s a - r e d o n d a : "A S a ú d e
Estabelecimentos Penais"

ÍVlental

nos

Adriana Eilco IVIatsumoto - Conselheira CRP-SP (gestões
2004-07 e 2007-10) e Coordenadora do GT Prisional do
CRR Professora Universitária e Doutoranda em Psicologia
Social PUC/SR
Carmen Silvia de Moraes Barros - Defensora Púb! ).
Coordenadora do Núcleo de Situação Carcerária da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Bacharel em
Direito. Especialista em Direito do Estado e Mestre em
Direito Penal pela Universidade de São Paulo (USP).
Autora do livro "A individualização da pena execução
penal".
Mirsa Elisabeth Dellosi - Psicanalista com formação em
Filosofia e Psicologia. Coordenadora de Saúde Mental da
Secretaria de Estado da Saúde de 1995 a 2004.
Consultora do MS-OMS-OPAS de 2001 a 2002. Assistente
Técnica da SES-CPS-GTAE - Grupo Técnico de Ações
Estratégicas - Saúde Mental desde 2007.
Coordenação: José Ricardo Portela
Data: 11 de setembro de 2009
Horário: 19 horas
Local: CRP-06-Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeii j
Rua Dr. Cesário Bastos, 26-Vila Belmiro-Santos-SP
Faça sua inscrição, evento gratuito. Vagas Limitadas,
informações e inscrições: (13) 3235.2324
baixada@crpsp.org.br
Contamos com a sua presença.
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