
GRUPO DE ESTUDOS: (PER)Curso Decolonial

Proposta: O grupo de estudo é oferecido pelo Laboratório de Psicologia Social Comunitária
da Faculdade Guilherme Guimbala - ACE, e tem como objetivo discutir as relações e
contribuições da perspectiva decolonial e as diversas áreas de estudo da psicologia social e
comunitária. Também se propõe a ser um suporte teórico-metodológico aos acadêmicos
para mobilizá-los e auxiliá-los a pensar propostas inventivas de pesquisa-intervenção na
Psicologia Social Comunitária. O grupo é aberto para estudantes da Faculdade Guilherme
Guimbala.

Metodologia: Os encontros acontecerão de forma presencial no Laboratório de Psicologia
Social Comunitária da ACE, e serão divididos em três frentes de trabalho. Cada frente de
trabalho conta com um texto base que norteará as discussões de todos os encontros. Além
disso, cada encontro contará com um texto que complementa as discussões em forma de
roda de conversa. Dessa forma, aos participantes do percurso será disponibilizado acesso a
uma pasta no Drive com todos os textos, bem como bibliografias complementares a fim de
fomentar discussões. No último encontro da frente de trabalho contará com a presença de
um(a) convidado(a). O final do percurso do grupo de estudos contará com uma oficina.

Certificado de participação: Participação mínima de 75% (aproximadamente 7 encontros)
com certificado de 25 horas complementares.

Abaixo segue a programação:

FRENTE 1 - A Perspectiva Decolonial na Psicologia Social
Referência: Transmodernidade e Interculturalidade: interpretação a partir da filosofia da

libertação

1º Encontro: 14 de junho das 17h30 às 18h45

Tema: História da psicologia social comunitária na América Latina
Texto: Para uma Caracterização da Psicologia Social Brasileira

2º Encontro: 28 de junho das 17h30 às 18h45

Tema: Pensamento de Martin Baró, Silvia Lane e as proximidades/distanciamento com as
discussões de Filosofia da Libertação Latino-americana.
Texto: Processo Grupal e a Questão do Poder em Martín Baró

3º Encontro: 05 de julho 17h30 às 18h45

Tema: A noção de sujeito na perspectiva decolonial
Texto: Sim, nós somos racistas: estudo psicossocial da branquitude paulistana

4º Encontro: 12 de julho das 17h30 às 18h45

Tema: Decolonialidade e Psicologia Social



Convidado/a: Orlando Gunlanda

FRENTE 2 - Discussões sobre saúde na perspectiva decolonial
Referência: Entrevista da Revista Psicologia e Saúde com Enrique Dussel: Ética, Filosofia

Política e o Campo da Saúde

5º Encontro: 02 de agosto das 17h30 às 18h45

Tema: Questões étnico-raciais na reforma psiquiátrica brasileira
Texto: Holocausto ou Navio Negreiro?: Inquietações para a Reforma Psiquiátrica brasileira.

6º Encontro: 16 de agosto das 17h30 às 18h45

Tema: A perspectiva decolonial do suicídio
Texto: Vida, adoecimento e suicídio: racismo na produção do conhecimento sobre jovens
negros/as LGBTTIs (Tese de mestrado - Capítulos 2, 3, 5.1 e 5.2)

7º Encontro: 30 de agosto das 17h30 às 18h45

Tema: Decolonialidade e Saúde
Convidado/a: Milena Regina da Silva

FRENTE 3 - Educação em Perspectiva Decolonial
Referência: Interculturalidade, Exclusão e Libertação em Paulo Freire na Leitura de
Enrique Dussel: Aproximações crítico-metodológicas para a pesquisa em educação

ambiental

8º Encontro: 13 de setembro das 17h30 às 18h45

Tema: Perspectiva decolonial na educação
Texto: Pedagogia Decolonial e Educação Antirracista e Intercultural no Brasil

9º Encontro: 27 de setembro das 17h30 às 18h45

Tema: Educação decolonial e o pensamento de Paulo Freire
Texto: Paulo Freire e Martín-Baró, caminhos cruzados: Um ensaio de compreensão sobre
consciência e educação

10º Encontro: 11 de outubro das 17h30 às 18h45

Tema: Práticas pedagógicas e a ontologia da igualdade
Convidado/a: Allan Gomes

11º Encontro (último encontro): 18 de outubro das 17h30 às 18h45

Tema: O direito e a perspectiva decolonial



Nesse encontro acontecerá o fechamento do grupo com uma roda de conversa com a
convidada Camilla, e posteriormente realizaremos uma oficina estética


