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APRESENTAÇÃO 

 
O Congresso “Pensar Direitos Humanos” é anualmente promovido pelo 

Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Direitos Humanos pelo Programa 

de Pós- Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da Universidade Federal de 

Goiás- UFG. 

Considerando que o Núcleo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em 

Direitos Humanos (NDH) e pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em 

Direitos Humanos (PPGIDH) se constituem como o lugar de confluência de diversos 

grupos de pesquisa, projetos de ensino, atividades de extensão, reunindo 

professoras/es, estudantes e representantes da comunidade com formações e atuações 

em diversas áreas do conhecimento e considerando a crescente consolidação do 

PPGIDH no cenário acadêmico, julga-se de extrema importância voltar-se para a 

análise e discussão dos sérios reflexos causados pela pandemia da Covid-19 nas 

relações humanas, políticas e democráticas, assim como sobre os novos desafios a 

serem enfrentados pela ciência e o conhecimento na incessante busca pelo respeito aos 

direitos humanos. 
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caracterizam pelas múltiplas dimensões e formas de discriminação 
considerados os marcadores sociais, à saber: gênero, raça, classe, sexualidade, 
etnias, pessoas com deficiência, faixa etária, imigrantes e outros grupos que 
representam minorias na sociedade. Nesse sentido, o GT contemplará trabalhos 
que discorram sobre abordagens interseccionais para discussões a partir de 
diferentes perspectivas teóricas e metodológicas. 
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RESUMO 
 

O objetivo deste ensaio foi o de apresentar a formação da noção de Direitos Humanos 

entendendo os direitos fundamentais, em especial o Direito do Trabalho como expressão 

prática dos ideais de dignidade da pessoa humana como fundamento de tal processo. Para 

tanto, utilizou-se como método a reconstrução histórico-filosófica desse processo. A 

aplicação desse método implicou na construção de uma perspectiva crítica dos Direitos 

Humanos, que invisibiliza as desigualdades e a colonialidade do poder na medida em que 

se afirma a neutralidade do processo político de constituição desses Direitos Humanos. 

 
 

Palavras-chave: Direitos Humanos, Direito do Trabalho, dignidade humana, 

precarização, política neoliberal. 

 
Introdução 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos declara: "Art. XXIII. Todo ser 

humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 

favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego” (DUDH, 1948). Nesse sentido, 

o trabalho se constitui como um direito social fundamental e se articula como tal no 

sistema jurídico brasileiro, uma vez que o artigo 7º da Constituição Federal brasileira lista 

as salvaguardas aos trabalhadores urbanos e rurais visando a melhoria de sua condição 

social (BRASIL, 1988). 

Este artigo tem como objetivo apresentar o caráter liberal desta concepção de 

trabalho por meio de uma revisão histórico-filosófica do processo formativo da 

concepção de Direitos Humanos. Desta forma, foi abordado a concepção de Direitos 

Humanos como uma expressão política de uma classe burguesa ascendente na Europa 

moderna. Desta forma,  a  concepção  de  Direitos  Humanos  é  fortemente ambígua 

com relação aos direitos trabalhistas. 

mailto:j.damando@gmail.com
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Materiais e métodos 

O trabalho será estruturado sob o método materialista-dialético de pesquisa, por 

meio de “revisão de literatura”. Tendo em vista que trata de um trabalho que traz os 

aportes bibliográficos que dialogam com a concepção hegemônica de direitos humanos, 

as teorias críticas e da concepção materialista e dialética do Trabalho. 

 
Resultados e discussão 

Para além de constatar a falência nos propósitos das declarações universais – 

assentadas em sua caracterização abstrata – como meio de proteção da dignidade, a 

proposta desse artigo é a de desconstruir a matriz eurocêntrica e burguesa de direitos 

humanos instituídas pelos marcos normativos estabelecidos. O que se pretende 

argumentar, por fim, é que o Direito do Trabalho defendido como um Direito Social 

fundamental das sociedades democráticas modernas, apesar de ser uma conquista dos 

movimentos sindicais e contribuírem para a ampliação da democratização do poder ainda 

assim é uma manifestação do caráter da democracia liberal do século XVIII. As leis 

trabalhistas então, contribuem para a permanência do modo de produção capitalista 

aprofundando suas contradições. Assim, se apresenta aprecarização do trabalho a partir 

do ataque cada vez mais intenso do sistema neoliberal às leis trabalhistas. 

 
Conclusões 

Economia e Estado se autonomizaram, e se tornaram os tutores das relações no 

mundo do trabalho. O avanço das práticas neoliberais sobre a legislação trabalhista e a 

dificuldade de mobilização efetiva dos trabalhadores para redefinirem seu próprio espaço 

vital ante tal avanço, expressa de forma evidente não somente a ambiguidade dos Direitos 

Humanos com relação a organização social desse espaço vital na sociedade capitalista, 

mas também demonstra como a concepção vigente de Direitos Humanos serve ainda a 

interesses deste sistema econômico. Para além de constatar a falência nos propósitos das 

declarações universais – assentadas em sua caracterização abstrata – como meio de 

proteção da dignidade, esse artigo pretende questionar, nesse sentido, a continuidade da 

velha lógica de dominação, colonizadora de indivíduos, especialmente aqueles que vivem 

no Sul Global. 
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RESUMO: 

 

As universidades em sua configuração ocidentalizada do conhecimento ocupam uma 

posição ambígua no sistema mundo moderno/colonial. Por um lado, elas são instituições 

centrais na regulação das formas de saber e desempenham práticas de violência 

epistêmica e epistemicídio em relação a conhecimentos subalternizados, por outro, fazem 

parte da luta pela libertação e da promoção de justiça social, sendo repensadas por projetos 

de descolonização epistêmica. Nessa perspectiva, as políticas de ações afirmativas e 

projetos baseados em interculturalidade como o Diálogo de Saberes e as Licenciaturas 

Interculturais Indígenas têm modificado essas instituições no Brasil, promovendo a 

descolonização da epistemologia e do espaço acadêmico. Assim, as universidades 

podem ser compreendidas como zonas de contato, espaços sociais onde culturas 

diferentes se entrelaçam em condições assimétricas de dominação e subordinação.  

Nesse contexto nos interessa compreender como processos de violência epistêmica 

impactam a experiência de estudantes nas universidades públicas brasileiras. Por isso, 

neste trabalho discuto algumas experiências estudantis a partir de entrevistas realizadas 

com discentes do curso de Medicina Veterinária da Escola de Veterinária e Zootecnia da 

UFG. A análise se baseia numa perspectiva interseccional, relacionando múltiplos eixos 

de subordinação a partir de marcadores sociais de diferença como gênero, classe e raça, 

entre outros. Os resultados apontam para algumas continuidades nas relações de opressão 

colonial mobilizadas a partir dos locus de enunciação ou lugares de fala dos/as sujeitos/as 

no campo de estudo. Nesse sentido, o corpo é um território de disputa na construção de 

sentidos e significados que produzem fronteiras e distanciamentos sociais dentro da 

universidade a partir do entrelaçamento de diferentes formas de discriminação, gerando 

processos de violência epistêmica que impactam de forma mais severa mulheres de grupos 

raciais subalternizados. Ainda assim, a experiência biográfica é mobilizada em processos 

de reexistência, produzindo outras formas de pertencimento institucional baseados na 

tensão entre tornar-se uma insider, uma outsider ou ainda uma outsider within no campo 

científico da medicina veterinária. 

 

Palavras chave: Interseccionalidade; Violência epistêmica; Universidade; Experiência 

estudantil; Reexistência. 
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RESUMO 

 

Nesse artigo buscamos analisar a violência de gênero contra mulheres no início da 

pandemia do Covid-19 durante os meses de março a abril no período 2020 por meio de 

uma pesquisa documental do informe técnico do Fórum de Segurança Pública, 

articulando, em proposta interdisciplinar, os estudos de gênero e os Direitos Humanos. A 

pesquisa tem por objetivo analisar os níveis de violência doméstica nos primeiros meses 

das medidas de isolamento social decretadas no Brasil. Para tanto, buscou-se por meio da 

metodologia da análise documental, com abordagem qualitativa, apresentar um estudo 

com dados oficiais coletados junto ao informe técnico da à violência doméstica em tempos 

de isolamento social. A pesquisa partiu da hipótese de que, apesar da queda dos registros 

de boletins de ocorrência e das notícias de casos violência doméstica nos primeiros meses 

de isolamento social, durante a pandemia da Covid 19, houve aumento de denúncias pelas 

mídias sociais em relatos de brigas entre casais, indicando que, as medidas de isolamento 

social para a contenção da pandemia de Covid-19, podem ter oportunizado um 

agravamento da violência doméstica. 

 
 

Palavras-chave: Violência de gênero. Pandemia. Direitos Humanos das Mulheres. 

Mídias Sociais. 

 
Introdução 

 

No mês de fevereiro de 2020, em decorrência da doença causada pelo novo 

coronavírus de COVID-19, a OMS (Organização Mundial da Saúde) classificou a nova 

realidade sanitária como uma pandemia. A partir da necessidade de regras específicas de 

convivência e cuidado, vários países do mundo decretaram o chamado “isolamento 

social”, sinalizando o espaço doméstico como novo centro de sociabilidade. No Brasil, as 

medidas de isolamento foram adotadas a partir de 16 de março, e a quarentena, com 

fechamento dos serviços não essenciais, em 24 de março (fonte: Correio Braziliense). 

Dentro deste contexto, o espaço doméstico acabou progressivamente ressignificado, 

tornando-se um dos principais eixos estruturadores da sociabilidade no período. Se por 

um lado a permanência em casa mostrava-se uma necessidade e um 

exercício de valorização à vida, por outro foi capaz de reinventar 
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desigualdades estruturais que precederam a emergência sanitária. Entre os problemas que 

vieram à tona, registrou-se um aumento da violência doméstica contra mulheres. 

Apesar dos registros de boletins de ocorrência e das notícias pela mídia 

evidenciarem o contrário, as redes sociais como o Twitter revelaram, por meio de 

publicações com o tema “brigas de casal”, um aumento de casos de violência de gênero 

no início do isolamento social, segundo dados do informe técnico do Fórum de Segurança 

Pública. Por essa via, as mulheres se tornaram ainda mais vulneráveis pelas desigualdades 

de gênero durante a pandemia, pois, elas tiveram uma maior dificuldade de formalizar a 

queixa contra seus agressores em decorrência do isolamento social. 

Quando se fala em violência de gênero, é preciso enfatizar que são diversas as 

violações que ferem a dignidade humana das mulheres, seja por meio de uma violência 

física, emocional – segundo a Convenção de Belém do Pará (1994) 1, que em seu artigo 

primeiro, define a violência contra a mulher de modo bastante abrangente – e não apenas 

na sua dimensão material, sendo considerado “qualquer ato ou conduta baseada no gênero, 

que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera 

pública como na esfera privada.” 

O reconhecimento dos Direitos Humanos das mulheres em tratados 

internacionais desde o século XX, embora fundamentais e de suma importância para que 

os Estados reconheçam o fenômeno da violência de gênero e assumam o dever de 

diligência, no sentido de evitar a violação desses direitos, ainda é ineficaz no combate à 

violência contra mulheres. 

De igual forma, vale ressaltar que a análise em tela se justifica pelas altas taxas 

de violência contra as mulheres, em vários lugares do mundo, o que muito está associado 

à desigualdade imposta pelo sistema patriarcal2entre mulheres e homens e, também, aos 

papéis de gênero codificados em costumes, práticas sociais e até nas legislações de alguns 

países. Neste contexto, o presente artigo teve por objetivo analisar os impactos da 

pandemia de COVID-19 na violência contra a mulher, a partir da análise documental com 

abordagem qualitativa do informe técnico emitido pela Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública durante os meses de março a abril no período 2020. 

 
Materiais e Métodos 

Para a execução deste trabalho, optamos pelo método da análise documental. 

Elegemos como fonte principal o relatório (colocar o nome), uma das publicações de 

caráter estatístico e exploratório mais amplas e bem embasadas sobre o período. 
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Inicialmente procuramos explorar as condições de produção do documento. Uma 

vez que procuramos uma abordagem de gênero e interseccional, interessou-nos fazer as 

seguintes perguntas: 

1. Qual a instituição responsável pela produção do relatório? 

2. Como as categorias "mulheres" e "violência" é construída? 

3. Há consideração por possíveis variações regionais? 

4. Os autores dos relatos são homens ou mulheres? 

5. Há consideração por variações interseccionais? 

A seguir, nos dedicamos a explorar os dados analiticamente. Interessamo-nos, 

sobretudo, em estabelecer uma interpretação capaz de esclarecer o que havia acontecido 

(A violência doméstica aumentou ou diminui durante a pandemia?), quando havia 

acontecido, por que havia acontecido (O que motivou um acréscimo ou decréscimo do 

problema?), como havia acontecido (Quais as situações permitiram tais alterações?) e 

onde havia acontecido (Constatadas alterações, elas variaram espacialmente?). 

Nossa abordagem possui viés qualitativo e buscou extrair dos dados apresentados 

(considerando suas possíveis limitações) possibilidades interpretativas que sejam capazes 

de sinalizar uma situação bem mais ampla e complexa, tentando lançar luz sobre um 

fenômeno tão novo. 

 
Resultados e discussão 

O levantamento e análise qualitativa do informe técnico emitido pelo Fórum 

Brasileiro Segurança Pública apontou que os registros de boletins de ocorrência 

apresentaram queda nos primeiros dias de isolamento nas violações que, em geral, 

demandam a atuação física dos perpetradores. Todavia, segundo o informe, as denúncias 

em mídias digitais demonstraram uma disparada de 431% nas denúncias de discussões 

entre vizinhos no Twitter, entre fevereiro e abril de 2020. Houve mais de 52 mil menções 

relacionada a alguma forma de discussão entre casais vizinhos neste período. 

Segundo os dados analisados, as mensagens que indicavam a ocorrência de 

violência doméstica resultaram 5.583 menções. Um quarto do total de relatos foi feitos às 

sextas-feiras, e mais da metade foi publicado à noite ou na madrugada. Mais de 60% das 

denúncias foram de mulheres. 

O estudo do Fórum Brasileiro Segurança Pública estudou seis estados brasileiros: 

São Paulo, Acre, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Mato Grosso e Pará. Os dados 

foram recolhidos na segunda semana de abril, sendo solicitadas as seguintes variáveis: 1) 
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O quantitativo de registros de boletim de ocorrência produzidos pelas Polícias Civis de 

homicídio doloso de mulheres, feminicídios, estupros e estupros de vulnerável, ameaça a 

vítimas mulheres e lesão corporal dolosa decorrente de violência doméstica; 2) O número 

de ocorrências atendidas pela Polícia Militar por meio do 190 em casos relativos à 

violência doméstica e sexual; e 3) O quantitativo de medidas protetivas de urgência 

(MPU) distribuídas e concedidas pelos Tribunais de Justiça. 

É importante fazer ressalvas quanto aos resultados. Em primeiro lugar, a natureza 

secundária e mediada das denúncias nos obriga a tratá-las com cuidado. Em segundo 

lugar, é possível que discussões relacionadas à violência de gênero nas mesmas mídias 

sociais tenham gerado enviesamento da percepção dos próprios usuários que fizeram estas 

denúncias. 

Apesar disto, é importante levar a sério o que dizem os internautas. O que 

procuramos sugerir, menos a título de conclusão do que de provocação, é o teor do 

conteúdo produzido pelos usuários e a grande discrepância entre o número de denúncias 

formais e informais, que indicam grande diferença no registro e apreensão da realidade. 

Desse modo, apesar de uma aparente redução nos casos registrados de violência 

doméstica, os números não parecem refletir a realidade, mas sim a dificuldade de realizar 

a denúncia durante o isolamento. 

 
Conclusões 

Constatou-se, através da amostragem analisada, que, embora os registros 

administrativos aparentemente indiquem redução da violência de gênero durante a 

pandemia, a violência doméstica e familiar apresentou crescimento, indicando pelas 

menções no Twitter entre fevereiro e abril de 2020. 

Assim, foi possível inferir que as medidas restritivas adotadas no Brasil para 

combater a Covid-19, resultou no aumento da convivência familiar e agravou aviolência 

de gênero contra mulheres. Nesse contexto, a situação ainda é mais preocupante quando 

acompanhada das subnotificações dos casos de violência doméstica. Alguns estudos 

apontados pela ONU ressaltaram que durante o isolamento social em ambiente doméstico, 

a presença do parceiro ou familiar autor da violência exerce maior controle sobre as 

atitudes da mulher, que se sente mais coagida e silenciada3. 

Os dados coletados foram insuficientes para apontar clivagens interseccionais que 

permitam fazer afirmações bem embasadas sobre a maneira como outros marcadores 

sociais de diferença ingressam no contexto pandêmico e se mostram capazes de deslocar 
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a vivência da opressão em direções distintas. É possível supor, no entanto, que mulheres 

pobres, negras, lésbicas ou transgênero tenham sido submetidas a distintas experiências, 

dinâmicas e graus de violência, na medida em que estes marcadores já eram capazes de 

estruturar a violência de gênero antes da pandemia. Levando em consideração esses 

aspectos, considera-se que coexiste com o problema de saúde uma epidemia silenciosa e 

que requer ações urgentes: tratam-se das formas de violências contra mulheres4. 
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RESUMO 

 

Introdução 

O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas - ONU, 

com base nas experiências ocorridas na China e na Itália, alertou o Brasil sobre um 

possível aumento de casos de violência doméstica contra as mulheres em um contexto de 

isolamento doméstico que dificultava a notificação desse tipo de violência. O Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública divulgou dados mostrando que, durante a pandemia da 

Covid-19, houve uma redução de registros nas Delegacias Especializadas no Atendimento 

à Mulher - DEAMs de crimes ocorridos no ambiente do lar entre os meses de março e 

maio de 2020. A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica 

e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás solicitou providências necessárias 

para que a Polícia Civil implementasse soluções para que houvesse a garantia de 

atendimento às mulheres vítimas, bem como mitigar as subnotificações de violência. 

 
Objetivos 

Analisar as dificuldades enfrentadas e os procedimentos adotados pelas 

DEAMs face o enfrentamento da violência doméstica e familiar durante a pandemia da 

Covid-19 no Estado de Goiás. 

 
Metodologia 

Trata-se de pesquisa analítico-descritiva com revisão de literatura que traz os 

aportes teóricos sobre violência e gênero, bem como as vulnerabilidades do acesso a 

políticas públicas em um Estado Democrático. O procedimento metodológico inclui 

análise documental dos questionamentos e respostas da Secretaria de Estado de Segurança 

Pública sobre a implementação de medidas de urgência das vinte e quatro DEAMs do 

Estado de Goiás. 

mailto:glaucoalves1@gmail.com
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Resultados 

Durante a pesquisa, foi constatado, por meio de dados fornecidos pela 1ª DEAM 

de Goiânia, que, a partir de um comparativo dos meses de março a junho entre os anos de 

2019 e 2020, houve uma redução de até cinquenta por cento no atendimento presencial 

na delegacia, bem como uma diminuição significativa na elaboração de autos de prisão 

em flagrante, nas medidas de proteção de urgência e no registro de atendimento integrado. 

Aos seis dias do mês de outrubro da corrente, foram adicionadas três naturezas de registro 

na Delegacia Virtual em relação a violência contra a mulher: injúria, ameaça e dano. 

 
Considerações finais 

A Revista Brasileira de Epidemiologia, em seu volume 23/2020, faz inferência 

de um aumento de episódios de violência doméstica contra mulheres de fevereiro a abril 

desse ano, enquanto que há uma diminuição de notificação desses crimes nos canais de 

atendimento às mulheres vítimas de violência, principalmente nas DEAMs. O agressor, 

devido a sua presença mais intensa no lar durante a pandemia, obstaculizou a mulher 

vítima de violência a empregar os meios mínimos para o registro da ocorrência. A 

pandemia manifestou uma maior desigualdade fundamentada pelo gênero na 

deontológica democracia brasileira, impossibilitando as mulheres de ocupar o espaço 

público para noticiar a violência sofrida no lar. 

 
Palavras-chaves: Mulheres; Violência; Notificação; Desigualdade. 
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RESUMO 

 
 

Introdução 

O presente estudo investiga como o movimento feminista reivindica o Direito à 

Cidade. Partimos da análise de que a prática de produção do espaço urbano reproduz 

formas de dominações que segregam determinados grupos, entre estes, as mulheres. Desta 

forma, apontamos como essencial para a análise a adoção de uma pauta feminista 

interseccional e a preocupação com o uso e a apropriação da cidade pelas mulheres. 

Entendemos como primordial que a cidade não seja apropriada e usada apenas a partir da 

perspectiva da mercadoria ou por um grupo dominante que historicamente ocupa posições 

de poder, pois, devido ao seu papel hegemônico, não reconhece diferenças, e produz um 

espaço homogêneo essencial à dominação machista e patriarcal que é refletida na forma 

como as cidades são produzidas e pensadas. 

 
Objetivos 

Investigar como o feminismo interseccional se relaciona com o Direito à Cidade 

e como contribui para articular novos usos a partir da luta. 

 
Metodologia 

Como metodologia utilizamos a revisão bibliográfica, partindo das reflexões de 

Henri Lefbvre (2008) e David Harvey (2012) sobre o Direito à Cidade, e contrapondo-as 

com obras mais recentes sobre o tema que se utilizaram o recorte interseccional na 

produção e apropriação do espaço urbano, destacando as autoras: Anita Loureiro (2018), 

Joana Miranda (2014) e Diana Helene (2019), entre outras. 

 
Resultados 

Evidenciamos que o espaço urbano pensado e planejado por um 

grupo hegemônico reproduz dominações que este mesmo grupo exerce no contexto 
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social. Assim, evidenciamos que o efetivo acesso ao espaço urbano para as mulheres só 

pode ser garantido se tivermos uma política de produção da cidade que garanta o uso e 

apropriação das mulheres, com pautas feministas e políticas públicas de suporte. Com 

isso, observamos que a perspectiva interseccional também é elemento essencial para essa 

construção, pois há na sociedade variados grupos de mulheres que são vítimas dos mais 

variados tipos de violência, sendo que algumas são naturalizadas no contexto urbano. 

Logo, um Direito à Cidade garantido para mulheres requer, necessariamente, a produção 

de uma cidade que deixe de reproduzir dominações e marginalizar mulheres e passe a 

contemplar as pautas por elas reivindicadas. 

 
Considerações finais 

Compreendemos que a reivindicação do espaço urbano necessariamente deve se 

preocupar com o sentimento de pertença e também deve se relacionar com a pauta 

feminista interseccional. Isso porque somente assim será possível pensar uma produção 

da cidade que atenda às particularidades evidenciadas pelos vários grupos de mulheres 

que habitam as cidades. Desta forma, seria possível atender ao conceito de Direito à 

Cidade: gerando uma mudança em nós mesmos a partir da mudança do espaço urbano. 

 
Palavras-chave: direito à cidade; feminismo; interseccionalidade. 
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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objeto de estudo os aportes teóricos críticos de Direitos humanos 

e feministas bem como a situação (jurídica) do aborto nos países Latino Americanos. Seu 

objetivo foi verificar como tais perspectivas podem contribuir para mudanças de 

concepções nas análises sobre os direitos reprodutivos das mulheres, em especial o direito 

ao aborto. A pesquisa desenvolveu-se a partir de revisão bibliográfica e documental, por 

meio do método de abordagem hipotético dedutivo, com auxílio dos métodos histórico- 

jurídico e estatístico. Foram analisados os estudos históricos acerca do papel da 

“reprodução da vida” no capitalismo, na qual se insere o próprio processo de reprodução 

humana, bem como o papel da colonização cristã sobre o novo mundo. Também 

analisamos a crítica sobre as concepções de humanidade e universalismo dos Direitos 

Humanos, bem como os sujeitos desta universalização. Por último verificamos as regras 

legais sobre a prática do aborto nos países Latino Americanos, associando a realidade 

encontrada com as perspectivas teóricas para encontrar concepções adequadas para os 

caminhos de acesso a efetivação do direito ao aborto legal. Toda a América, assim como 

boa parte da Ásia e África sofreram historicamente processos de colonização. A América 

do Sul tem em comum que esta colonização articulou exploração econômica eimposição 

do cristianismo, tendo como pilar a escravidão dos povos originários, de negros e negras 

oriundos do continente Africano. A consolidação desses processos redundou numa 

estrutura jurídica e estatal, racista, machista e profundamente desigual. Deste modo, o 

debate dos direitos, em especial “direitos humanos”, reconhecidos internacionalmente, 

tem encontrado obstáculos singulares em sua concessão e consolidação nos países 

analisados. Estes obstáculos são frutos da singularidade de sujeitos que não foram 

incluídos no rol hegemônico de “humanidade”, e somam a maioria na região, ainda hoje 

explorada e oprimida pelo fortalecimento do capitalismo e persistência das estruturas 

coloniais. Assim, a criminalização do aborto - enquanto Direito Reprodutivo, ou seja, 

direito humano das mulheres - a contraponto de todas as disputas pela legalização que 

assim o pautam, continua importante ao papel de subjugação, opressão e controle das 

mulheres e seus corpos, como um projeto maior de dominação e exploração capitalista. 

 
Palavras-chave: Aborto; América Latina; Colonização; Direitos Humanos; 

Interseccionalidades. 
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PRECISAMOS DE INTERSECCIONALIDADES NAS POLÍTICAS? 

 
Autoria: Elizete Alvarenga Pereira - membro Coletivo Rosa Parks e doutoranda 
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Profª. Drª. Luciana de Oliveira Dias – Coordenadora do Coletivo Rosa Parks 

Orientadora (PPGIDH /UFG) 

 
 

RESUMO 

 

Introdução 

Mulheres negras encontram-se na base da pirâmide social que as coloca em 

situação de desvantagem em relação aos homens negros, mulheres brancas e homens 

brancos. Para Lélia Gonzalez (1982) “ser negra e mulher no Brasil é ser objeto de tripla 

discriminação, uma vez que os estereótipos gerados pelo racismo e pelo sexismo a 

colocam no mais baixo nível de opressão” (GONZALEZ, 1982, p. 97). De acordo com 

Luciana Dias os “estereótipos atrelados aos negros são justificados pelo fato destes serem 

negros e não pelo fato de serem marginalizados pelas representações socioculturais que 

se sedimentaram no regime escravocrata” (DIAS, 2012, p. 12). Essas representações 

pesam mais ainda sobre as mulheres negras ao longo dos anos tem sido marcada pela 

opressão de uma sociedade caracterizada pelo machismo, racismo e misoginia. 

 
Objetivos 

O objetivo do artigo é analisar os meandros para efetivação dos direitos de 

mulheres negras em um contexto marcado pelo encarceramento em massa, aumento 

significativo da violência, baixa representatividade política e baixa perspectiva de 

mobilidade social. 

 
Metodologia 

O artigo está estruturado a partir de pesquisa bibliográfica e a coleta de 

informações feita através de dados secundários provenientes de fontes como IBGE, 

INFOPEN Mulheres, IPEA, Fórum de Segurança Pública. 

 
Resultados 
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De acordo com o Infopen (2016) o número de mulheres negras encarceradas 

aumentou 567,4% entre os anos 2000 e 2014; as mulheres negras também apresentam 

maior vulnerabilidade quando o assunto é feminicídio, pois 66, 6% delas são vítima 

conforme o Anuário de Segurança Pública (2020). As mulheres negras encontram-se na 

base da pirâmide social com os piores indicadores sociais e isto resulta em falta de 

oportunidades no mercado de trabalho e baixa perspectiva de mobilidade social. Segundo 

o IBGE (2018) o rendimento médio das mulheres negras é quase a metade do que os 

homens brancos recebem, ou seja, enquanto elas ganham R$ 800,00 eles recebem R$ 

1.559,00. Em relação a representatividade política no ano de 2018 as mulheres negras 

constituíram 2,5% dos deputados federais. 

 
Considerações Finais 

O Brasil possui uma população carcerária considerada a 4ª maior do mundo e a 

quantidade de mulheres encarceradas aumentou consideravelmente a partir de 2006 após 

a aprovação da Lei de Drogas. Também é possível verificar o aumento de mulheres negras 

vítimas de feminicídio, em situação de baixa escolaridade e vulnerabilidade social. Esse 

quadro responde ao questionamento inicial: Porque precisamos de interseccionalidades 

nas políticas? 

 
Palavras-Chaves: mulheres negras; interseccionalidades, políticas sociais. 
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SANGUE NEGRO, POLÍTICAS BRANCAS: UMA ABORDAGEM 

INTERSECCIONAL DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 

 
Autoria: Marjorie Nogueira Chaves 

 
 

RESUMO 

 

Introdução 

As mulheres negras são a maioria das vítimas de homicídio e feminicídio de 

mulheres no Brasil. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2019 

houve um aumento de 7,1% dos casos de feminicídio no país, chegando a 1.326 mulheres 

mortas. Desse total, 66,6% eram negras, indicador que vem se mantendo há anos. 

Considerada uma das legislações mais avançadas de enfrentamento da violência de 

gênero no mundo, a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) não tem alcançado as 

mulheres negras. A Lei de Feminicídio (Lei nº 13.104/2015), como um instrumento 

jurídico importante, também não tem sido suficiente para diminuir seus assassinatos. Ao 

contrário, tanto a violência doméstica quanto as mortes por homicídio de mulheres negras 

têm aumentado de maneira preocupante, significa que o racismo tem incidido na forma 

como estas violências atingem as mulheres brasileiras. 

 
Objetivos 

O objetivo deste trabalho foi analisar se os instrumentos legais de enfrentamento 

da violência de gênero, que se desdobram em políticas públicas específicas como: 

mecanismos de denúncia, prevenção e assistência às mulheres, contemplam a perspectiva 

interseccional. 

 
Metodologia 

A análise qualitativa foi realizada a partir da epistemologia feminista negra e do 

pensamento negro contemporâneo e nos aportes metodológicos da pesquisa ativista, tendo 

como referência a produção de pensadoras negras contemporâneas. 

 
Resultados 
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A interseccionalidade, como ferramenta teórico-metodológica elaborada por 

mulheres negras, tem sido fundamental para a compreensão das desigualdades estruturais 

que atingem a população negra e, principalmente, para analisar a forma como diferentes 

marcadores sociais são determinantes na conformação da violência contra as mulheres. 

As representações sociais de mulheres negras, construídas ao longo de séculos de 

colonização e escravização, criaram imagens negativas sobre seus corpos e são reiteradas 

na contemporaneidade. Essas “imagens de controle”, nos termos da socióloga Patricia Hill 

Collins, autorizam inúmeras violações dos direitos humanos das mulheres negras, 

demonstrando que, uma análise unicamente a partir da perspectiva de gênero, não é 

suficiente para explicar a complexidade das desigualdades. 

 
Considerações 

É necessário perceber a relação entre vários sistemas discriminatórios para 

apreensão das condições de vidas das mulheres, questão que os feminismos negros têm 

insistido veementemente. Também têm identificado o racismo institucional como entrave 

no acesso à direitos, incluindo serviços previstos na Lei Maria da Penha como 

formalização de denúncia de agressão e concessão de medida protetiva. Além disso, 

políticas sociais públicas como auxílio-aluguel, capacitação profissional, redistribuição 

de renda e creches são necessárias para assegurar que mulheres negras possam garantir 

sua autonomia econômica e sair da situação de violência. 

 
Palavras-chave: Interseccionalidade; Mulheres Negras; Feminicídio; Racismo; 

Violência. 
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RESUMO 

 

O artigo faz parte da minha dissertação de mestrado em andamento no programa de pós- 

graduação em Antropologia Social, PPGAS/UFG, e tem como objetivo apresentar como 

se dão as práticas insurgentes de corpos racializados nos processos de ressignificações e 

desconstrução de estereótipos em acervos, coleções, galerias e museus por meio da 

cartografia dos espaços do corpo, da memória, experiências individuais e coletivas. Para 

tanto, analisa-se exposições, catálogos e sites institucionais mostrando que ao longo da 

história dessas instituições convencionais prevaleceu a sub-representatividade dos corpos 

negros, mas que a partir de novas linguagens nas práticas artísticas e curatoriais de cura 

no contemporâneo encontra-se insurgências e resistência. 

 

Palavras-chave: Artistas visuais negros e negras; Insurgências; Museus 
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EIXO 2. CONFLITOS SOCIAIS E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

EMENTA DESCRITIVA: Este Grupo de Trabalho (GT) visa reunir estudos 
voltados à reflexão e à interpretação das diferentes conflitualidades que vêm 
se configurando nas sociedades contemporâneas e os caminhos e desafios 
sociais, políticos e institucionais que se apresentam. Interessam-nos, 
portanto, construir um diálogo com pesquisadoras/es que estejam 
interessadas/os em descrever, compreender e analisar as causas, as 
motivações, as dinâmicas, os efeitos e as lutas políticas e de poder referentes 
aos mais diversos tipos de conflitos sociais, no âmbito das florestas, campos 
e cidades. Busca-se ainda refletir sobre conceitos e/ou relatos de ações, 
atividades, programas e projetos governamentais e/ou da sociedade civil que 
visam a resolução desses conflitos e que estejam em interface com os Direitos 
Humanos. Sendo assim, pretende-se agregar também neste GT estudos que 
tratam da proposição, execução, acompanhamento e avaliação de políticas 
públicas relativas a diferentes áreas de governo, como, por exemplo, saúde, 
moradia, segurança pública, políticas de drogas, direitos sociais, trabalho, 
qualidade de vida, entre outros. 
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RESUMO 

 

A segurança pública constitui uma atividade milenar do Estado e tem por objetivo geral 

a pacificação social por meio da proteção a vida e ao patrimônio. Tal atuação gera 

conflitos decorrentes da primazia do interesse público sobre o privado, fato, que 

inevitavelmente, impõe a ação estatal de fazer ordem, o pacto social estabelecido e a 

prevalência dos direitos humanos. Para seu mister, as forças policiais fazem uso de 

várias técnicas e conhecimentos que inundam a imaginação das pessoas, habitando o 

imaginário popular por meio de obras artísticas diversas, como em livros, musicas e 

filmes. Além deste encanto natural a atividade policial, a população tem a confiança de 

que os conhecimentos jurídicos, técnicos e científicos dos policiais lhes dão respaldo 

para sua atuação, de forma que há o senso comum de que uma prisão realizada ou uma 

ação de controle está em consonância com os atributos legais e técnicos. Este artigo 

busca demonstrar que a atividade policial é vista como um sistema perito, desta forma, 

se alicerça na confiança que as pessoas depositam em seus profissionais. Para tanto por 

meio de pesquisa bibliográfica e descritiva são analisado livros e artigos científicos com 

o condão de identificar as características da segurança pública e o objeto de estudo. O 

trabalho apresenta como referencial teórico o estudo histórico da segurança pública e a 

obra “as consequências da modernidade” do sociólogo inglês Anthony Giddens. 

Palavras chave: Polícia; Segurança Pública; Direitos Humanos. 
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RESUMO 

 
 

O artigo busca estabelecer uma linha temporal sobre como a história das instituições 

policiais desenvolveu-se ao longo do tempo e em especial no Brasil. São analisados os 

principais aspectos do desenvolvimento do conceito de polícia e suas influências na 

formação da polícia brasileira. 

 

Palavras-chave: Instituição Policial. História da Polícia. Modelos policiais. 

 
 

Introdução 

O propósito do artigo é apresentar um breve histórico sobre o desenvolvimento 

do conceito de polícia e suas implicações na constituição da polícia brasileira. 

 
Revisão de literatura 

Com o surgimento do Estado na Grécia Antiga inicia-se a função policial 

responsável por se fazer respeitar as leis da cidade de interesse dos governos. O domínio 

romano impõe mudanças nas organizações policiais, tornando-as mais especializadas, 

profissionais e com caráter público (BAILEY, 2001). 

Na Europa ocidental durante a Idade Média, os órgãos de polícia são 

remodelados seguindo a lógica de cada reino pulverizado. Na Inglaterra, a segurança 

coletiva passa a ser desempenhada por organizações familiares, chefiadas pelos 

representantes do rei - cargos precursores do modelo de polícia inglês criado em 1829. Na 

França estabeleceu-se um modelo de polícia repressor e de controle social, fundando o 

paradigma seguido por vários países na Europa até meados do século XIX e por países 

americanos, como o Brasil. 

 
Resultados e discussão 

 

No Brasil foram desenvolvidas organizações policiais cujas atividadesrelacionam-se à 

manutenção da ordem pública, atuando de forma repressiva em relação aos inferiores. 

(HOLLOWAY (1997). Para além dessa função, durante a Era Vargas, a atividade policial 

dedicou-se à censura aos pensamentos contrários ao do governo, função que se torna símbolo 
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da defesa da segurança nacional durante o Regime Militar. 

Conclusões 

O modelo de polícia francês fundamentado na manutenção da ordem atribuiu às 

instituições policiais brasileiras características de violência e repressão. 
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CORPO MUSICAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS E A 

PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: A MÚSICA COMO POSSÍVEL 

ELEMENTO DE INTEGRAÇÃO DAS IDEIAS DE POLICIAMENTO 
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PARA A REDUÇÃO DOS IMPACTOS SOCIAIS PROVENIENTES DA NÃO 

GARANTIA DE DIREITOS 

 
Autoria: Wanderson Felipe Silva do Nascimento 

 
 

RESUMO 

Introdução 

A Polícia Comunitária tem sido apontada como uma das mais importantes 

inovações realizadas no campo de atuação da Segurança Pública. No Brasil, a criação 

recente do Sistema Nacional de Polícia Comunitária, em 2019, através do Ministério da 

Justiça e Segurança Pública, revela o interesse do Estado por incentivar e promover 

ações cooperativas entre polícia e comunidade, bem como a busca por uma visão 

sistêmica na proteção aos direitos dos cidadãos. 

Pensando nisso, a Polícia Militar do Estado de Goiás vem buscando aprimorar 

as suas atividades de policiamento comunitário e possui diversas frentes de serviço que 

vão buscar suprir as variadas demandas da comunidade. É nesse sentido que a música 

entra como uma possível ferramenta de ligação. 

A atuação do policial militar pertencente ao Corpo Musical, se diferencia da dos 

demais policiais devido ao acréscimo da função musical. Esses policiais são 

considerados especialistas e executam as duas atividades, a de polícia ostensiva e a 

musical, sempre que possível dando prioridade à atividade de músico, por serem 

especialistas. 

Com base nisso, a pergunta que norteia esta pesquisa: De que forma a 

integraçãoda música com as ideias de Polícia Comunitária e Direitos Humanos pode ser 

benéfica na execução de políticas públicas voltadas à redução de impactos causados pela 

não garantia de direito? 

 
Objetivos 

Esta pesquisa propõe-se discutir, entender, explicar e analisar de que forma a 

integração da música com as ideias de Polícia Comunitária e Direitos Humanos pode 
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ser benéfica na execução de políticas públicas voltadas à redução de impactos causados 

pela não garantia de direito. 

 
Metodologia 

Para o desenvolvimento desta pesquisa, que encontra-se em fase inicial, estamos 

em fase de revisão de literatura, visando principalmente entender como se dá a interação 

da música com o policiamento comunitário, os Direitos Humanos e as políticas públicas 

de garantia de direitos. 

Farão parte do estudo os policiais músicos, a comunidade que interage com as 

apresentações musicais e demais eventos e os policiais militares que não fazem parte 

do quadro de especialistas. Temos discutido a possibilidade de estruturar um 

questionário, que será respondido pelas pessoas representantes do universo dessa 

pesquisa. 

 
Palavras-Chaves: polícia comunitária; direitos humanos; música. 
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COMO A (DES)VALORIZAÇÃO DOS PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS 

MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS PODE INTERFERIR NA QUALIDADE DE 

SAÚDE DESTES PROFISSIONAIS: UMA PRIMEIRA APROXIMAÇÃO DE 

PESQUISA 

 
Autoria: Raphael Caixeta Serpa (raphael.desenvolvimento@gmail.com) 

(PPGIDH/UFG) 

Dr.Guilherme Borges da Silva (guidhu@gmail.com) (PPGIDH/UFG) 
 
 

RESUMO 

 

Introdução 

Fazer perceber que, como garantidor das leis e dos direitos, o profissional de 

segurança pública também deve se sentir amparado pelos direitos enquanto sujeito da 

sociedade. Assim, entender como a desvalorização do profissional pode acarretar no seu 

trabalho e na sua vida, traz um olhar para este profissional que também têm seus direitos 

violados pelo Estado e as vezes até pela instituição. Sabe-se ainda que muitos desses 

profissionais sentem-se excluído quando se refere aos Direitos Humanos, tendo a falsa 

ideia de que estes é para todos menos para eles. Ademais, o fato de a profissão dos 

bombeiros ter aprovação de mais de 90% população, pode esconder problemas que 

afetam esses militares sob uma visão de “super-heroísmo” que perpassa não haver 

situações de conflitos, violações e problemas de saúde. Porque há esse ruído na 

comunicação e/ou entendimento quanto ao pertencimento de direitos? Apesar do 

orgulho da profissão, muitas vezes a rotina estressante do trabalho e o convívio com 

situações vulneráveis afetam psicologicamente esses profissionais, que com apoio 

limitado da Instituição, e inseridos em uma cultura patriarcal onde a demonstração de 

fragilidade não é aceita, o “se virar” acaba sendo uma constante na tentativa da 

resolutiva dos seus problemas. Como resultado de toda essa problemática percebe-se 

que o uso de substâncias psicoativas é crescente entre esses profissionais e pode trazer 

a desestruturação da vida profissional e pessoal do indivíduo, impactando diretamente 

na sua qualidade de vida e afetando sua rotina de trabalho. 

 
Objetivos 

Frente ao exposto, busca-se compreender sobre a valorização do profissional de 

mailto:raphael.desenvolvimento@gmail.com
mailto:guidhu@gmail.com
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segurança pública, em especial os militares do quadro de Praças do Corpo de Bombeiros 

Militar do Estado de Goiás, e como a mesma pode impactar na saúde dos mesmos e, a 

partir disso, realizar um levantamento do perfil de uso de substâncias psicoativas na 

corporação. 

 
Metodologia 

Esse trabalho é uma pesquisa/discussão inicial de doutorado que ainda está em 

fase exploratória. 

 
Perspectivas 

Espera-se identificar pontos frágeis quanto as situações de violação de direitos 

pelo Estado/Instituição, antagonicamente mostrar qual conduta a Instituição têm tomada 

para minimizar essas violações atentando-se para a qualidade de vida desse quadro 

específico. Ainda, correlacionar como a aprovação por parte da população pode trazer 

de negativo para esses profissionais. 

 

Palavras-chaves: Profissionais de Segurança Pública; Substâncias Psicoativas; Corpo 

de Bombeiros; Sujeitos de Direitos; Segurança Pública. 
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A ATUAÇÃO DA CENTRAL INTEGRADA DE ALTERNATIVAS PENAIS NA 

GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DAS PESSOAS EM 

LIBERDADE PROVISÓRIA 

 

Autoria: Lívia Dimas 

 

 
 

RESUMO: 

 
Introdução 

 

No Brasil, a regulamentação e o funcionamento das Centrais Integradas de 

Alternativas Penais (CIAP) são um fenômeno de ocorrência recente, a partir da 

Resolução nº 213 de 2015 do Conselho Nacional de Justiça. A despeito do significativo 

volume de prestação de serviços, observa-se que é ainda pequeno o conhecimento 

acerca das suas dinâmicas de funcionamento . 

Trata-se de organismo cuja existência tem sido considerado fator expressivo e 

necessário no processo de transformação e implementação de mecanismos e 

procedimentos que visam tornar o Poder Judiciário um ente público legítimo na garantia 

e proteção de direitos, sejam elas as vítimas, ou os acusados. 

 
Objetivos 

 

Analisar a atuação da CIAP Salvador enquanto instrumento de garantia dos 

direitos fundamentais das pessoas em liberdade provisória com medida cautelar de 

comparecimento periódico em juízo à luz dos princípios dos Tratados Internacionais e 

princípios balizadores da Constituição Federal da República de 1988. 

 
Metodologia 

 

Levantamento bibliográfico: abordagem qualitativa com revisão de literatura, 

levantamento de artigos científicos na base de indexação SciELO, consulta a livros em 

formatos físico e digital; análise das fichas de acolhimento e de entrevista técnica, 

instrumentos da CIAP; análise das informações enviadas ao Poder Judiciário nos 

processos criminais baianos. 
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Conclusões 

Além das audiências de custódia, que já possuem uma significativa gama de 

discussões, e pesquisas, é necessário atentar-se às CIAP’s já existentes, além de 

fortalecer e expandir a sua implementação em todos os estados da federação. O 

funcionamento das Centrais Integradas são um importante fator de fiscalização e 

garantia dos direitos fundamentais das pessoas atingidas pelo sistema criminal, além de 

ser um expressivo meio de acesso a políticas públicas, demonstrando ser órgão que se 

alinha às diretrizes da Constituição Federal, bem como dos Tratados Internacionais de 

Direitos Humanos. 

 
Palavras-chave: Centrais Integradas de Alternativas Penais; tratados internacionais; 

direitos fundamentais; direitos humanos; audiências de custódia. 
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SERVIDORAS PENITENCIÁRIAS EM GO E VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO 

 

 
Autoria: Maria Flora Ribeiro Costa (PPGIDH/UFG) 

Dra Angelita Pereira de Lima (PPGIDH/UFG) 

 

 
 

RESUMO: 

 

Introdução 

O presente resumo é um ensaio acadêmico que trata da temática da violêmcia 

de gênero e como ela está representada nas experiências das mulheres servidoras da 

administração penitenciária em Goiás, que trabalham na unidade prisional feminina de 

Aparecida de Goiânia: Presídio Feminino Consuelo Nasser, sendo essa a maior 

penitenciária feminina das nove existentes no Estado, sem contudo, nesse momento, 

explorar de forma exaustiva a referida problemática. A intenção por ora é de apresentar 

a questão a partir de ideias com enfoque nos teóricos apresentados na sequência, num 

exercício mais focado na problematização dessa questão e buscar relacioná-la à 

temática dos Direitos Humanos. 

Dessa forma, a questão necessita de uma investigação mais profunda, a partir 

da perspectiva dos fundamentos históricos dos direitos humanos; questões de gênero 

e politicas públicas. Na existência de particularidades, de interesses hegemônicos, que, 

ao longo da humanidade, foram relativizando os direitos fundamentais; os quais não 

são para todos. Dentre as questões das garantias e principios fundamentais do 

desenvolvimento humano, os aspectos históricos revelam que, os ideais dos direitos 

humanos são, portanto relativos, muitas vezes indisponíveis, dependentes de 

complementariedades e historiciedade, não sendo absolutos e, podendo, até serem 

incoerentes na sua aplicabilidade imediata, passando sempre por processos de 

modificação (BAHIA, 2017). Assim, “os direitos fundamentais [...], não são entidades 

etéreas [...]. Pelo contrário, são realidades históricas, que resultam de lutas e batalhas 

travadas no tempo, em prol da afirmação da dignidade humana” (SARMENTO, 2004, 

p. 375). 

As indagações principais são: Quem são essas mulheres? Elas sofrem algum tipo 
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de agressão à própria dignidade por estarem nesse ambiente de trabalho? Quem são os 

possíveis autores dessas agressões? Quais são essas agressões? De que tipo? Quais 

problemaS isso tem gerado no comportamento dessas servidoras? Enfim, uma série de 

questões que, pela primeira vez, serão examinadas em um trabalho acadêmico científico. 

 

Objetivo geral 

Examinar representações da violência de gênero sofridas por 

servidoras penitenciárias em Goiás. 

 
Metodologia 

A metodologia para esse trabalho tem como aporte teórico 

bibliografias referentes a políticas públicas, conflitos sociais, violência de 

gênero e direitos humanos. 

 
Palagvras-chave: violência de gênero; diretos humanos; políticas públicas. 
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RESSOCIALIZAÇÃO E POLITICA PÚBLICA EM DISCUSSÃO: ESTUDO DA 

UNIDADE PRISIONAL DE CERES – GOIAS 

 

 

Autoria: Guilherme Vieira 

RESUMO 

 
Introdução 

 

Questões relativas a processos socioeducativos e suas ações no âmbito da 

Segurança Pública são pertinentes nestes tempos. Os espaços prisionais estão falidos e 

desnorteados quanto à gestão prisional. Com pouco interesse dos Governantes, como 

realizar gestão prisional efetiva? Como podemos impactar de forma positiva a 

sociedade no pós-cárcere? 

Medidas que coadunam com a percepção da Educação, Trabalho e dos Direitos 

Humanos são postas no sentido de construir narrativas sobre a importância de pensar 

questões que envolvem o papel da Segurança Pública e dos agentes envolvidos. 

Este estudo debaterá sobre a melhor forma de se conduzir este processo 

socioeducativo que atinge diretamente a Segurança Pública, especialmente quando se 

fala em criminalidade. Tendo o alcance de melhoras voltadas ao sistema educacional 

do Estado, em especial aqueles dentro dos espaços prisionais, entende-se que o índice 

de reincidência criminal diminuirá, o quantitativo de crimes diminui e novos valores 

são empregados à sociedade por estes egressos que sairão do sistema prisional com 

nova oportunidade de mudar a realidade de suas famílias. 

 

Objetivos 

 

Investigar e demonstrar que o Sistema Prisional Goiano tem como melhorar de 

forma efetiva. Utilizando-se demonstrativo de dados coletados na Unidade Prisional de 

Ceres (UPC), que teve gestão inovadora por período de 06 anos. Podendo assim, servir 

como referencia para futuras gestões prisionais. 

Metodologia 

 

Através de dados coletados da gestão prisional da UPC, foi realizando um corte 
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temporal de 2013 a 2018, analisou-se o grau de relação entre educação, trabalho, 

respeito aos Direitos Humanos e Segurança Pública. O tratamento dos dados coletados 

foi analisado sob a ótica dos estudos comparativos, diálogos entre as várias áreas do 

saber bem como a estruturação de uma política de gestão para novas politicas em 

ambientes prisionais. 

Resultados 

 

Como resultado, foi notável o diminuir da reincidência criminal com a 

implementação da educação, trabalho e do tratamento com respeito junto aos presos. 

Pelos dados coletados da UPC, observou-se que de 84% de reincidência criminal no 

início de 2013, este numero chegou a 26%. 

Conclusão 

 

Utilizando-se de politicas públicas efetivas e havendo gestão consciente, pode- 

se transformar números horrendos de realidade hodierna do Sistema Carcerário Goiano 

em um Sistema ressocializador que contribua de forma positiva com a sociedade, 

gerando conscientização e oportunidade de trabalho e crescimento intelectual à pessoa 

presa e com isso mudança em suas atitudes. O reflexo deste trabalho esta na vida dos 

familiares que compõe a massa carcerária Goiana, por isso deve ser repensado a forma 

de agir do Sistema Prisional Goiano. 

Palavras-chaves: Presos; Ressocialização; Politicas Publicas. 
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A NECESSIDADE DE OLHAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA 

QUE ATENDEM A DESASTRES 

 
Autoria: Bráulio Cançado Flores, M.Sc (brauliocflores@gmail.com) 

Dra. Estela Najberg. 
 

Afiliação dos(as) autores(as): Universidade Federal de Goiás 

 
 

RESUMO 
 

A promoção de direitos humanos voltada a profissionais de segurança pública leva em 

consideração o olhar sobre eles quando em sua prática laboral, desde a rotineira até em 

acontecimentos agudos em que estes profissionais são chamados ao dever, ainda que 

este dever envolva grande absorção dos impactos emocionais e técnicos das operações, 

bem como do seu retorno à rotina após o enfrentamento de episódios largamente 

traumáticos. O trabalho objetivou demonstrar a necessidade que os profissionais de 

segurança pública sejam público- alvo de atenção enquanto sujeitos de direitos, quando 

empregados no enfrentamento a desastres. Foi realizado levantamento da legislação que 

trata do assunto, no âmbito do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP), além de 

investigado se existem bases teóricas que suportem um olhar sobre profissionais de 

segurança empregados em atendimento a grandes emergências e desastres. Além da lei 

federal que institui o SUSP, o decreto que a regulamenta colocou os profissionais de 

segurança pública brasileiros no centro da discussão e no foco das políticas de direitos 

humanos. Ademais, pelo fato de muito frequentemente serem os primeiros 

respondedores a grandes desastres, evidenciou-se que é preciso, sobre eles, enxergar a 

pessoa por trás do profissional, o ser humano por trás do resultado que ele produz e da 

farda que veste. Portanto, há que se estabelecer, verdadeiramente, entendimento da 

preparação dos profissionais, do seu acompanhamento durante as operações e de seu 

restabelecimento após terem sido empregados na resposta a grandes emergências e 

desastres. 

 
 

Palavras-chave: Segurança Pública, Desastres, Respondedores, Direitos Humanos. 
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A COMPETÊNCIA DO TPI E O MASSACRE DA POPULAÇÃO INDÍGENA 

NO BRASIL FACE À PANDEMIA DA COVID-19 

 

 
Autoria: Profa. Dra. Fernanda Moi (UFG/Regional Goiás) 

 
 

RESUMO 

 

O presente estudo tem como objeto as denúncias feitas junto ao Tribunal Penal 

Internacional contra o atual presidente do Brasil (Jair Messias Bolsonaro) pela prática de 

crimes de genocídio e contra a humanidade. Nesse sentido, nos debruçamos, em 

específico, ao tratamento dado, pelo Estado brasileiro, às populações indígenas durante 

a pandemia provocada pela COVID-19. A criação do TPI se deu no ano de 1998, por meio 

do Estatuto de Roma, tendo sido ratificado pelo Brasil no ano de 2002, tendo sidolongo 

caminho foi percorrido para que se chegasse até o presente estágio. Durante o séc. XX 

presenciamos o aumento significativo das preocupações da sociedade internacionalpara 

com a proteção dos direitos humanos, sobretudo com o término da Segunda Guerra 

Mundial, quando o mundo teve conhecimento dos horrores perpetrados pelos nazistas. 

Neste contexto, ao final da II GM, presenciamos a criação dos Tribunais de Nuremberg e 

de Tóquio. Ainda durante a segunda metade do século XX, presenciamos o julgamento 

de Adolf Eichmann, em Jerusalém, pelos crimes cometidos na Alemanha, durante o 

conflito armado. O julgamento de Eichmann é de suma importância para a compreensão 

de conceitos formulados por Hannah Arendt e, assim, para a compreensão da atual 

sistemática, na esfera internacional, para a defesa dos direitos humanos. Por fim, durante 

a década de 1990, presenciamos a criação de outros dois tribunais ad hoc, no âmbito da 

ONU, para processamento e julgamento pelos crimes de genocídio perpetrados na antiga 

Iugoslávia e Ruanda. Após essa breve apresentação histórica, importante observar o 

cenárioposto, desde o início do presente ano, causado pelo vírus da COVID-19 e seus 

impactos na população indígena, no Brasil. Infelizmente, desde o início da pandemia, em 

nosso País, presenciamos o descaso das autoridades em relação à saúde de sua população. 

Em relação aos povos indígenas, o descaso foi ainda maior. As ações abjetas perpetradas 

contra os povos indígenas – notadamente os yanomanis e Ye’Kewana- revelam uma 

inexplicável dejadez na tomada de decisões frente a um caso de particular gravidade, 

como esse. Parece ser a materialização da realpolitik.eixa-nos perplexas a nossa própria 

incapacidade como sociedade pois a dessensibilização que vem tomando corpo robusto 

em diversas camadas sociais do País. A presente pesquisa encontra respaldo nos 

ensinamentos de Arendt e Santos,bem como na mais especializada doutrina 

internacionalista para, ao longo do texto, discutirmos pela (im)possibilidade de 

recebimento da denúncia feita contra o Presidente da República Federativa do Brasil. 

Para tanto, o método adotado será o analítico-dedutivo, bem como o método 

hermenêutico; a metodologia se baseará na revisão bibliográfica. 

 
Palavras-chave: Tribunal Penal Internacional, Políticas Públicas, genocídio, 

população indígena, direitos humanos. 
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DIREITOS HUMANOS E CONFLITO: A LUTA PELA VISIBILIDADE DE 

ATORES SOCIAIS DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NO 

CERRADO GOIANO 

 

 
Autoria: Prof. Me. Carlos Alberto da Costa (professorcarlosalberto2010@gmail.com) 

UniEvangélica - Campus Ceres 

 

RESUMO 

 

O objetivo do presente artigo é propor uma discussão incipiente sobre a relevância do 

conflito socioambiental para a promoção dos Direitos Humanos especialmente dos 

atores sociais que vivem e dependem do Cerrado, notadamente nas Áreas de 

Preservação Ambiental. Uma vez que tais atores sociais são colocados à invisibilidade, 

contribuindo para a negação de sua humanidade, que por consequência comprometeos 

seus demais direitos. De forma que o conflito socioambiental é a forma em que esses 

atores sociais encontram para saírem da invisibilidade e por consequência lutarem para 

a consolidação dos Direitos Humanos. Daí, se questiona, o conflito socioambiental é 

relevante para a consolidação dos Direitos Humanos dos atores sociais que vivem em 

Áreas de Preservação Ambiental no Cerrado goiano? A metodologia adota partiu de um 

caráter exploratório do tema e da abordagem qualitativa, utilizando os procedimentos 

técnicos da pesquisa bibliográfica. De modo que, essa discussão se coloca nos tempos 

atuais como uma importante reflexão da preservação ambiental do Cerrado, além de um 

importante meio de discussão dos Direitos fundamentais de atores que em muitos 

momentos são invisibilisados. 

 

Palavras-chave: Cerrado, Conflito socioambiental, Direitos Humanos. 
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RESUMO 

 
Introdução 

De um lado desigualdade social no campo e na sociedade brasileira, tendo como 

um dos seus pilares a concentração da terra e da renda, com 46% das terras nas mãos de 

1% dos proprietários. Classe burguesa organiza-se em torno de um modelo de 

desenvolvimento de cunho neoliberal, socialmente excludente, concentrador de renda e 

ambientalmente predatório, e que tem bloqueado as mudanças gestadas nas lutas contra 

as desigualdades sociais, políticas, econômicas, culturais, amparadas pela Constituição de 

1988 e os Tratados Internacionais de Direitos Humanos 

 
Objetivos 

Analisar a relação agrária e fundiária, por meio de um caso prático, efetivação 

de direitos para trabalhadores e trabalhadoras rurais, democratização da terra, 

criminalização dos movimentos sociais. 

 
Metodologia 

Analise qualitativa e quantitativa. 

 
 

Resultados 

Os dados da CPT mostram que no ano de 2018, nos 1.489 conflitos com 

violência no campo, 960.342 camponeses e trabalhadores rurais sofreram algum tipo 

de violência. Dentre eles, 28 foram assassinados. Além de sofrerem violência direta 

contra a pessoa, os camponeses também sofrem violência direta contra as ocupações de 

terra, contra suas posses e seus bens. Aproximadamente um milhão de pessoas 

estiveram envolvidas em conflitos no campo no Brasil, em 2018, mais especificamente 

foram 960.342 pessoas envolvidas em conflitos contra 708.520 pessoas, em 2017, um 
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aumento significativo de 35,6%. Nos conflitos especificamente por terra, foram 

118.080 famílias envolvidas em conflitos por terra, em 2018, contra 116.572, em 2017 

(CPT,2018). O ano de 2018 registra que as ocorrências de conflitos no campo 

aumentaram em 4%, em relação a 2017, passando de 1.431 ocorrências para 1.489. Em 

relação às localidades onde ocorreram conflitos por terra e água-terra em 2018, a região 

Nordeste se destaca com 43,1% do número total de localidades em conflito no país, 

seguida da região Norte, com 33,6%, pela região Centro-Oeste, com 15,2%. Em 2018, 

cerca de 960.630 pessoas foram atingidas, contra 708.520 pessoas em 2017.No caso 

específico dos conflitos que envolvem a questão da terra, observa-se que em 2018 

houve um crescimento de 11% em relação ao ano anterior (CPT,2017). A questão 

agrária e a luta pela terra gozam de legitimidade, trata-se de realização do preceito 

constitucional de promoção da dignidade e direitos humanos. 

 
Considerações Finais 

A legitimação da luta do MST é fundada na busca por melhores condições de 

vida, efetivação de direitos humanos, daqueles historicamente, vitimados pelo 

privilégio de classe, ou seja, a história do mundo é a história de luta dos de baixo contra 

os de cima, os integrantes de movimentos sociais lutam para que suas vozes, 

necessidades e anseios sejam ouvidos e efetivados. 

 
Palavras-chave: 1. Movimentos Sociais; 2. Direito Humanos; 3. Marxismo 4. 

Resistencia. 5. Conflito Territorial 
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RESUMO 

 
Introdução 

 

A violência enquanto fenômeno mundial crescente é objeto de estudo acadêmico 

e desperta políticas públicas que, de alguma maneira, buscam apresentar alternativas 

estratégicas para novas sensibilidades éticas. Mormente, a ambiência escolar também 

apresenta essa geopolítica e urge construir uma humanização que contemple e articule 

algumas amarras sociais. 

Nas instituições escolares, a violência escolar apresenta contornos e modos 

específicos de manifestação envolvendo diferentes dimensões como a política, a 

econômica, o social, o judiciário e o cultural. Nesse espaço apresentam-se tramas 

internas com diferentes conflitos de interesses num processo que reflete a inter- 

historicidade. Nesse processo formativo olhamos para os contornos familiares 

também. A instituição familiar é importante na formaçãopsicossocial de cada 

indivíduo. 

Nela uma rede de afetos, valores e crenças se moldam construindo 

comportamentos limítrofes ou não. Não apostamos na sedimentação de 

comportamentos harmoniosos, pois estar e construir a si implica num projeto com 

conflitos e a pluralidade e o diverso é salutar para a sobrevivência da espécie humana. 

A humanização deve, portanto, perceber como as subjetividades são moldadas em 

discursos diversos contemplando instituições, meios de comunicação, processos de 

inclusão social e atuação do poder estatal. 

 
Objetivos 

Identificar ações/atos de violência no espaço escolar e suas configurações 

sociais; analisar práticas educativas de prevenção da violência existentes nas escolas 

pesquisadas; apresentar os programas institucionais de prevenção da violência escolar 

e o papel do gestor diante dessa contextualização. 
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Metodologia 

Para analisar os fatores determinantes das violências no cotidiano escolar 

utilizamos a reflexão de Furlong e Morisson os quais aduzem que a violência escolar 

tanto pode ocorrer dentro da escola como no caminho casa- escola ou escola-casa. A 

violência escolar pode ocorrer também em passeios promovidos pelas instituições que 

levam os estudantes juntos a diversos locais com a ocorrência de quaisquer tipos graves 

de descumprimento às regras que cause danos a alguém. (FURLONG; MORISSON, 

2000). 

Nesse interim, discutimos ações dos gestores, professores, funcionários, 

estudantes e comunidades nas situações de vulnerabilidade social e risco de violência 

nas escolas orientada pela Resolução SE 41. Esta resolução visa o projeto professor 

Mediador, na qual elege-se um educador que tem como principal função a promoção da 

proteção escolar. Para isso, seu papel é somar esforços à equipe gestora – Diretor,Vice- 

diretor e Professor Coordenador Pedagógico- e a toda a equipe docente para as questões 

que muitas vezes de ordem disciplinar ou conflituosas que se manifestam no cotidiano 

escolar de maneira imprevisível, e que de alguma forma, produzem reflexos na 

convivência estabelecida no espaço escolar. (RESOLUÇAO SE 41, 2017). 

Para identificar as práticas de políticas públicas e promover a humanização é 

necessário de acordo com (LIBÂNIO, 2005) trabalhar para restaurar a dignidade e a 

felicidade que vem a partir da liberdade de si, em busca da uma identidade diluída através 

da massificação cultural. Quando se fala em políticas sociais, fala-se em ações efetuada 

pelo Estado garantindo dignidade socioeconômica e política para uma população. Essas 

políticas sociais tem a função de equilibrar as diferentes condições sociais, que são 

provocadas pelo sistema econômico. A constituição Brasileira consagra o Estado, 

estabelecendo os direitos civis, políticos e sociais, para a realização desses direitos exige 

que a sociedade seja mobilizada, pois, deles nascem às necessidades e, assim, surge o 

interesse social pela educação. 

A finalidade desse trabalho é propor práticas educacionais para humanização na 

escola conforme nos faz refletir Morin por entender que civilizar a terra é transformar a 

espécie humana em humanidade, repensar e reformular o desenvolvimento humano em 

termos adequados eticamente. Isso implica em pensar o planeta ameaçado por nosso 

desenvolvimento econômico, regular e controlar o desenvolvimento técnico e assegurar 

um desenvolvimento humano. Os desafios vêm de diversos horizontes e são portadores 
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de grandes aspirações históricas em busca de uma história comum que se dirige ao futuro 

pautado na autonomia comunitária e individual. (MORIN, 2011) 

 
Resultados 

Conforme Bauman (2004, P.101) “O mundo não é humano só por ser feito de 

seres humanos, nem se torna assim somente porque a voz humana nele ressoa, mas 

apenas quando se transforma em objeto do discurso...” Nós humanamos o que acontece 

no mundo e em cada um de nós apenas falando sobre isso, e no rumo desse ato 

compreendemos o ser humano. Essa relação de humanidade perpassa o discurso da 

amizade e solidariedade na qual era chamada pelos gregos de filantropia, a “bondade”, 

já que se manifesta na solicitude em compartilhar o mundo com outros homens. 

Quando falamos em violência estamos acostumados a relacionar ela com a 

criminalidade, mas se procurarmos nos dicionários especializados e discussões 

acadêmicas podemos ver seu sentido mais amplo, pois ela não possui somente dimensão 

física, mas também psíquica e simbólica. A violência é uma presença da fúria em 

relações com o outro, enquanto outro ou por ele ser outro. Podemos exemplificar como 

o genocídio, sendo oposto da coragem, pois é o exercício da extrema crueldade. Sendo 

ela bárbara, obviamente se opõe a política democrática, pois esta se define pelo sujeito 

politico como pessoa de direitos na luta por criação de direitos e sua conservação, contra 

todo tipo de dominação de privilégios atuando de forma a impedir o poder exercido pelo 

medo, autoritarismo e opressão. (CHAUI, 2018) 

Conforme nos apresenta Arendt (2020, p. 57; 73), as instituições politicas são 

manifestações e concretizações de poder, pois, elas desumanizam e enfraquecem logo 

que o poder vivo de um povo passa a deixar 

de sustenta-las. Uma forma extrema de poder é todos contra um e a forma extrema de 

violência é um contra todos e aqui não funciona sem instrumentos de domínio. Poder e 

violência são opostos, pois onde um domina, o outro está ausente e aí a violência aparece, 

por que o poder está em risco. 

A pensadora Arendt nos ajuda a refletir que a violência também esta 

presente nas emoções, sentimentos e desumanização: 

 
[...]a violência frequentemente advenha da raiva é um lugar-comum, e araiva 

pode realmente ser irracional ou patológica, mas isso também vale para 

qualquer outro sentimento humano. Não há dúvida de que é possível criar 

condições sob as quais os homens são desumanizados – tais como os campos 

de concentração, a tortura, a fome -, mas isso não significa que eles se tornem 
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semelhantes a animais; e, sob tais condições, o mais claro indício de 

desumanização não são a raiva e a violência, mas a sua ausência conspícua. 

(ARENDT, 2020, p. 81) 

 

A questão social e cultural da violência está relacionada a uma noção de margem, 

não onde esta a margem que separa violência da não violência, mas critérios que apontem 

para definir a margem do legal e ilegal, justo e injusto e na identificação dessa violência 

com a força. Na cultura ocidental a violência é um ato de transgressão por se apropriar 

da força na quais grupos ou indivíduos são tratados como objetos. No Brasil temos uma 

tendência da não violência, pois se tem a ideia de que os brasileiros não são pessoas 

violentas e se existe uma violência ela seria praticada por estrangeiros mesmo residindo 

ou nascido aqui. Cria-se uma imagem de um nós contra um eles e esses últimos são 

apontados como o problema da nação. (ZIMMERMANN, 2010) 

A escola enquanto instituição e seus gestores partem da percepção de uma 

violência externa desse outro, a qual adentra os muros e ali se estende. No entanto, Paulo 

Freire observa que o modelo educacional atual também favorece a violência. Afinal as 

práticas não são libertadoras e sim ali se procura produzir corpos dóceis para o sistema 

que é excludente para uma imensa maioria. 

Paulo de Freire (2001, p. 68) afirma que não seria possível à educação 

problematizadora, que rompe com os esquemas verticais característicos da educação 

bancária, realizar-se como prática da liberdade, sem superar a contradição entre o 

educador e os educandos. [...] Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, 

mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, 

também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e 

em que os “argumentos de autoridade” já não valem. 

Neste sentido, Paulo Freire ressalta que a tarefa fundamental do educador e da 

educadora é: [...] uma tarefa libertadora. Não é para encorajar os objetivos do educador 

e as aspirações e os sonhos a serem reproduzidos nos educandos, os alunos, mas para 

originar a possibilidade de que os estudantes se tornem donos de sua própria história. É 

assim que eu entendo a necessidade que os professores têm de transcender sua tarefa 

meramente instrutiva e assumir a postura ética de um educador que acredita 

verdadeiramente na autonomia total, liberdade e desenvolvimento daqueles que ele ou 

ela educa. (FREIRE 2001, p. 78). 

Vivemos numa modernidade vinculada às práticas e pensamentos ideológicos, 

que são de certa forma atrelada a burguesia social e mercado mundial. Conforme Paulo 
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Freire (1994) existe uma necessidade do diálogo, fazendo referência ao educador, para 

que a liberdade do povo possa atender as perspectivas do oprimido e que a classe 

dominante não imponha sua força sobre os mais desvalidos. 

“Amar o próximo como a si mesmo” coloca o amor-próprio como um dado 

incontestável, como algo que sempre foi presente. O amor-próprio é uma questão de 

sobrevivência, e esta sobrevivência não necessita de mandamentos, já que outros seres 

(não-humanos) vivem muito bem sem ele. Amar o próximo como a si mesmo deixa a 

sobrevivência humana distinta de qualquer outra criatura viva. O princípio do amor ao 

próximo desafia e aborda os instintos estabelecidos pela natureza, mas também o 

conceito da sobrevivência por ela instituído, assim como o do amor-próprio que o 

preserva. (BAUMAN, 2004, p. 71) 

Quando se fala em políticas sociais, fala-se em ações efetuada pelo Estado 

garantindo dignidade socioeconômica e politica para uma população. Essas políticas 

sociais tem a função de equilibrar as diferentes condições sociais, que são provocadas 

pelo sistema econômico. A constituição Brasileira consagra o Estado, estabelecendo os 

direitos civis, políticos e sociais, para a realização desses direitos exige que a sociedade 

seja mobilizada, pois, deles nascem às necessidades e assim surge o interesse social 

pela educação. 

Educar é suscitar as modificações necessárias nos comportamentos de alunos por 

meio da prática educativa que previne a violência e deve estar pautada nos valores éticos, 

de respeito e tolerância. As práticas educativas tem um desenvolvimento em ações como 

a psicológica, social, cultural e política. As desigualdades socioeconômicas tem sido 

destaque nas bases para tensões que o mundo tem vivido, as populações menos 

favorecidas são as que mais sofrem com os impactos da globalização entre eles a 

violência pelos fatos que acontecem tantos nas escolas, como dentro dos lares. Grandes 

tensões advindas de relações pautada no mau uso da palavra resultam em grande parte 

nas violências escolares e para tentar amenizar esse problema nasce à figura do professor 

mediador para restaurar a boa convivência entre todos. 

O sociólogo Morin (2011), nos alerta que o planeta está em perigo, pois a crise 

do progresso afeta a humanidade como um todo. Essa crise provoca ruptura em toda 

parte, guerras reacendem, o mundo perde a visão global e o sentido do interesse geral. 

 
Conclusão 

Conclui-se que as ações do Estado, por si só não combatem a violência escolar, 
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pois requer a participação efetiva da comunidade escolar e da sociedade e com a força 

do poder público deve articular as contribuições, realizar os estudos e formular as 

políticas necessárias para atuar onde não tem a prática necessária educativa. 

Somente com ação política que leve em conta os efeitos de certo tipo de 

dominação que se exerce entre as estruturas incorporadas pelas pessoas e suas 

intersecionalidades de classe, raça, gênero, geração, capacidade física e mental poderem 

vislumbrar uma paz provisória. 

A escola pública enquanto um dos espaços mais democrático dado o 

acolhimento das diversidades humanas não pode mais se configurar numa geopolítica 

de uma pacificidade a qualquer custo e sob a força policial. Nesse sentido, o professor 

mediador pode efetivamente corroborar para pensar esse outro a partir de novas 

sensibilidades éticas. 

 

Palavras Chaves: Humanização; Educação; Violência. 
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RESUMO 

 
O universo dos jogos eletrônicos permite ao jogador vivenciar um mundo 

paralelo, porém cada vez mais similar a circunstâncias reais. Dentre os quais, encontra- 

se a última série do jogo GTA, reconhecido pela qualidade de seus gráficos e pela 

prevalência de conteúdos violentos. 

O deslumbre ao se deparar com a possibilidade de alcançar seus objetivos em 

um mundo fictício controlado por suas mãos, remete o jogador a fuga do “mundo real” 

que na perspectiva da cultura narcisista é uma alternativa de sobrevivência das 

fragilidades originadas pelo desgoverno da sociedade pós-industrial, marcada por 

incertezas, na qual, os indivíduos optam por voltar-se a si e menosprezar a vida comum, 

substituindo o pensar coletivo para buscar novas fronteiras da autossatisfação. 

No contexto desta narrativa o personagem concentra-se em praticar crimes e lutar 

pelo seu bem-estar, lançando luz sobre a complexa relação entre indivíduo e sociedade. 

O jogo oferece inúmeros efeitos sensoriais que estimulam o sentimento de liberdade, 

rompe o enclausuramento e a inalterabilidade da vida moderna, motivo pela qual 

questiona-se: esse sentimento de liberdade não seria mais uma armadilha da cultura 

narcísica que auxilia no processo de construção das subjetividades neoliberais? 

Para tanto, realizou-se pesquisa qualitativa e método dedutivo de temas 

publicados, com o objetivo de analisar a perspectiva dos direitos humanos e a cultura 

narcisista do sujeito tecnológico que utiliza o referido jogo eletrônico. 

Como forma de compreender a cultura narcisista, Lasch (1983) utilizou de 

conceitos vinculados a psicanálise anglo-americana e o impacto das mudanças sociais, 

dentre as quais cita-se a proliferação de imagens, ideologias terapêuticas, consumismos 

entre outros conceitos protagonizados pelo liberalismo burguês e sua obsessão pela 

autopreservação. 

mailto:marianamaria@discente.ufg.br
mailto:magno@ufg.br
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Os cenários e narrativas do jogo substituem o pensar coletivo para buscar novas 

fronteiras da autossatisfação através do mundo dos crimes, no qual o avatar luta 

constantemente pelo seu bem-estar como um antídoto para o tédio contemporâneo. 

Diante desse cenário, os jogadores encontram-se àvidos pela mascarada 

sensação de sempre se manter no controle, na qual definem sentir liberdade e não 

percebem que estão diante de uma progressiva dependência psíquica de complexas 

tendências modernas. 

 

Palavras-chaves: Jogos Eletrônicos; Grand Theft Auto – GTA; Cultura Narcisista. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo a informatização e estudo aprofundado no que 

tange o direito dos idosos e as políticas públicas os quais os permeiam, sua 

aplicabilidade, princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988 e as 

disposições Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, trazendo as submissões normativas que 

os amparam em busca da integralização dessa temática ao dia a dia da população 

brasileira. Nesse sentindo, foram destacados princípios que norteiam a eficácia dos 

artigos de lei específicos, visando o cumprimento normativo baseados na Carta Maior, 

para que a aplicabilidade possa ser executada e não seja meramente papéis utópicos, 

levantando o questionamento da existência de soluções para suprimir possíveis 

deficiências ocorrentes. As questões que envolvem a normatização vigente para 

proteção do ancião, a evolução das políticas públicas e a abrangência da instituição do 

idoso na sociedade, assim, foi realizado um estudo aprofundado sobre as diretrizes 

propostas em relação aos direitos pertencentes ao idoso, tais como as disposições 

previstas na Constituição Federativa Brasileira de 1988, Estatuto do Idoso (Lei 

10.741/2003) mesclando com as políticas públicas existentes e como elas são efetivadas 

na prática do dia a dia em cumprimento da lei. O levantamento metodológico utilizado 

foi o método qualitativo, que se baseou no estudo legislativo das constituintes passado 

trazendo a evolução dos direitos dos idosos até a atual Constituição Federal (1988), bem 

como o estudo da lei federal, Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), associando a busca 

das políticas públicas e amparos sociais existentes. A luta pela preservação desses 

direitos e a eficácia da aplicabilidade da legislação são preposições que levaram grandes 

destaques, assim demonstrando que o idoso pode e deve requerer os seus direitos, 

sanando a discrepância que acontece entre o direito propriamente dito em sua legislação 

e a aplicação deste, visto que, o ancião deve ser respeitado junto aos seus direitos quanto 

a qualquer outro indivíduo. Logo, a necessidade de acontecer a descaracterização de 

paradigmas impostos pela sociedade que impedem que a pessoa idosa exerça a sua 

fundamentalidade no meio social, importância da existência de políticas de saúde, lazer, 

moradia social, etc. Partindo disso, as resoluções pesquisadas concluem que, a proteção 

aos idosos vai além do cuidado básico e digno previstos apenas em lei, de modo que, a 

atuação das políticas públicas se torna fundamental para que esse amparo seja eficaz e 

sólido, tivemos a perspicácia de entender que princípios como a dignidade da pessoa 

humana, igualdade, prevista em Carta maior (1988), vai além do cumprimento de 

princípios básicos de dignidade e passa a ter preceitos mais humanista e empáticos, visto 

que a pessoa idosa merece, assim como qualquer outra, viver a decência da velhice com 

a plena magnitude de qualquer outra fase etária. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho trata sobre o idoso na sociedade, visando principalmente enfatizar as 

funções desempenhadas pelo lar dos idosos. A pesquisa foi feita justamente para 

entender como realmente funciona o regimento interno e como seria o papel do 

município intervindo nessa situação. Neste caso em específico a sociedade sabe através 

do que são passadas á elas, e não realmente de como seja a instituição e as normas 

previstas. Tem como objetivo mostrar o regimento interno do lar dos idosos no município 

de Rialma/GO, quanto a atuação da instituição diante de algumas vertentes, como: saúde, 

alimentação, cuidado, participação e ajuda, tanto do município quantodas pessoas que se 

prontificaram a ajudar. Mostrar que qualquer ocorrência que houver com o idoso no 

município, além da autoridade policial, tem o Centro de Referência Especializada em 

Assistência Social e o Centro de Referência Assistência Social, nos quais são centros em 

assistência para as pessoas que necessitam da ajuda; assim como as políticas públicas 

realizadas pelo Estado e a implementação delas para o município. Inicialmente, foi 

realizado um estudo de caso no município de Rialma-GO, no qual a pesquisa foi de forma 

exploratória, pois sabemos que a sociedade em si, conhece muito pouco sobre o assunto 

e não tem uma visão da realidade e de como seja, sendo que a maioria carrega 

pensamentos negativos a respeito dessa temática, assim, o trabalho é justamente trazer à 

comunidade em que vivemos as estimativas de idosos que estão no lar, quantos foram 

abandonados, e o percentual de abandono no município, através de pesquisas de campo 

feito a funcionários da instituição e dos Centros em Assistência Social. Mostrar para a 

sociedade que é uma instituição de acolhimento ao idoso, para que a sociedade tenha uma 

perspectiva positiva, que por mais triste seja um idoso em uma instituição, a instituição 

age como uma família, e passa a cuidar e ter responsabilidades com a pessoa idosa. 

Diante a pesquisa feita, percebe-se que o lar dos idosos é uma instituição e que há regras 

a serem seguidas, há requisitos quanto a forma de escolher o idoso, a forma que decidem 

(através de votação) que o idoso passa a ser um interno da casa. O município conta com 

a colaboração e participação do Centro de Referência Especializada em Assistência 

Social (CREAS) que acompanha a relação da famíliacom o idoso, havendo denúncias o 

CREAS se desloca à casa onde o idoso mora, para ver se realmente houve algum 

abandono, negligência, maus tratos, etc., confirmado, retiram o idoso da família e 

colocam em uma instituição, passando o promotor a decidir sobre o idoso. Em conclusão, 

foi enfatizado a importância do lar dos idosos, o apoio a cada idoso no lar, as formas de 

proteção que o município garante à pessoa idosa e a preocupação da sociedade em 

entender os fundamentos que baseiam a instituição assim como amparo familiar. 

 
Palavras-chaves: Lar dos idosos; Políticas Públicas; Idoso; Regimento interno; 

Município. 
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EIXO 3. MINORIAS, CULTURA E MEMÓRIAS 

 
 
 
EMENTA DESCRITIVA: Este grupo deseja dialogar com práticas de ativismo 
político e social, projetos e pesquisas, em andamento ou concluídas, em torno da 
análise das ideologias, discursos, estratégias políticas e lutas sociais pela 
emancipação humana entrecruzadas pela globalização, pelas moralidades 
neoconservadoras e neoliberais, pela pandemia covid-19, e também por novas 
propostas de pacto social, como a filosofia do bem-viver anunciada por mulheres 
negras e indígenas, a ecologia de saberes teorizada por Boaventura Santos e 
outras que contemplem afetos, rituais, crenças, artes, comunicações e demais 
expressões culturais presentes na memória e na potência das vozes, dos corpos e 
das epistemes latino-americanas e outras abordagens teórico-metodológicas que 
discutam a relação entre essa produção simbólica que nutre a esfera pública e a 
elaboração de estratégias discursivas para a produção de 
identidades/subjetividades dos espaços sociais e simbólicos. Neste sentido, são 
objeto de análise do EIXO: (A) promoção e defesa de direitos humanos, na 
perspectiva de pessoas e grupos, desde a América Latina, utilizando-se da 
memória coletiva como referencial teórico e categoria de análise histórica e 
geopolítica, valorizando as narrativas, as epistemologias insurgentes, as 
cosmovisões, os tempos não lineares e os saberes contra-hegemônicos; (B) os 
impactos sociais das ações em direitos humanos, tendo como foco as lutas sociais, 
a educação para diversidade, igualdade e diferença, o gênero e a sexualidade, o 
meio ambiente e o desenvolvimento, o biológico e o cultural, o patrimônio e as 
expressões, identidades e subjetividades culturais; (C) O estigma, o preconceito, 
a alteridade, o reconhecimento da/o outra/o e o exercício da cidadania para 
populações indígenas, para mulheres, crianças e adolescentes, pessoas com 
deficiência, pacientes terminais, dependentes químicos, etc, e as políticas 
públicas, assim como as metas políticas e/ou institucionais que orientam as ações 
em direitos humanos. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho tem por objetivo abordar questões relativas ao patrimônio imaterial 

no Brasil, especialmente, ligadas a produção das narrativas visuais presentes nos dossiês 

usados como instrumento para registro e salvaguarda dos bens de natureza imaterial. Os 

dossiês constituem parte fundamental do processo e são usados como base documental do 

processo de inventário do patrimônio imaterial. Por sua natureza dinâmica, as 

prerrogativas para o reconhecimento do imaterial têm uma formatação diferenciada e são 

fundamentalmente antropológicas, etnográficas, historiográficas e documentais 

constituindo-se de texto, imagem e som para legitimação diante das políticas culturais 

(Decreto nº 3.551/2000). Dessa forma, é possível interpretar o peso das narrativas visuais, 

em especial as fotografias, na construção do discurso do patrimônio imaterial? As imagens 

constituem-se elementos que agregam: 1) emoção; 2) memória; 3) história; 4) discurso 

autorizado. As imagens são conexões mediadas pelas experiências, funcionam como 

mecanismo de vinculação entre a narrativa que enquadra a memória nos patrimônios e 

também como discurso autorizado. Patrimônio no Brasil ainda é uma categoria consagrada 

pela instituição, especialmente o IPHAN, o que torna o registro e o inventário uma base 

para pensar a forma como o processo é construído, tornando-se um retrato do momento do 

bem. As políticas de patrimônio imaterial no Brasil dão aos autores das fotografias um 

domínio sobre a representatividade, conferindo agência sobre a produção da narrativa. A 

visualidade das fotografias dos dossiês são, dessa forma, objeto de análise pois 

constituem-se como lugar para a pesquisa antropológica. As imagens selecionadas 

constituem narrativa visual que revelam a sensibilidade da experiência, a fragmentação 

das práticas, lugares, modos de fazer, sentidos e significados. O documento da imagem 

confere ao dossiê estratégia de valor e recurso de convencimento. No plano da 

imaterialidade a fotografia assume o plausível de um ponto de vista: o dos grupos 

representados, dos detentores do bem. O olhar enquadrado das imagens nos dossiês são, 

dessa forma, resultado de uma construção intencional, cruzada, situacional, carregada de 

agência e estratégia ao perfazer o caminho da identificação dos grupos dentro do espaço 

da legitimação do dossiê e consequentemente do patrimônio. 

 

Palavras-chave: patrimônio imaterial; Imagens; Dossiês; Agência 
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RESUMO 

 

Introdução 

A disseminação do coronavírus gerou um sentimento de insegurança e medo, por 

se tratar de uma doença ainda desconhecida pela comunidade científica, apesar dos 

esforços da ciência em avançar nos estudos acerca da COVID-19. 

Nesse contexto, busca-se soluções para atenuar esse sentimento de insegurança. O 

que ocorre, porém, é que somos vítimas da desinformação intensificada pelas fake news 

que contribuiu para o surgimento discursos xenofóbicos contra populações asiáticas, 

especificamente, os chineses. Esse preconceito específico contra a China é chamado de 

sinofobia. 

O presente trabalho irá utilizar do conceito de estigmas de raça (GOFFMAN, 

2004, p. 7) e nacionalismos excludentes (SANTOS, 2020, p. 24) e como esse fenômeno 

afronta os direitos humanos. 

 
Objetivos 

1 - Identificar como a pandemia da Covid-19 agrava a xenofobia, 

especificamente contra os chineses; 

2 - Analisar o papel das fakes news como fomento aos ataques e a disseminação 

do estigma nessa conjuntura epidemiológica; 

3 - Verificar em que medida esse preconceito e exclusão social afrontam os 

Direitos Humanos. 

 
Metodologia 

Utilizou-se pesquisa bibliográfica para demonstrar os conceitos de estigma, 

xenofobia e aspectos ideológicos por trás da pandemia, bem como, análise documental e 

mailto:maurinha1312@hotmail.com
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de dados. Foram usados os seguintes documentos: dados colhidos em estudos realizados 

acerca da xenofobia contra chineses durante a pandemia; Legislação Internacional: 

Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial; 

Regulamento Sanitário Internacional da OMS e Plano de Resposta Humanitária Global 

COVID-19 da ONU. 

 
Resultados 

Por meio do referencial teórico levantado nesta pesquisa alinhado com os dados 

evidenciados por institutos científicos como a organização Network Contagion Research 

Institute (NCRI), que mapeou a disseminação de informações xenofóbicas e demonstrou 

a ampliação da sinofobia na pandemia e a Asian Pacific Policy and Planning Council 

(A3PCON), que pesquisou denúncias xenofóbicas associadas à Covid-19 e constatou 

assédios verbais, ataques virtuais e discriminações, foi possível identificar o aumento 

desse fenômeno contra orientais durante a pandemia. 

 
Conclusão 

A pandemia da Covid-19 escancara de forma estrutural as desigualdades sociais 

e revela a face de uma dimensão política e social da crise sanitária, especialmente a faceta 

xenofóbica, pessoas com características orientais vêm sendo estigmatizadas em razão das 

Fakes News. Através desta pesquisa, foi possível identificar que a pandemia da Covid-19 

acentuou de forma sangrenta a exclusão social, o preconceito e o estigma contra asiáticos. 

 
Palavras-chave: coronavírus; estigma; xenofobia e chineses. 
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RESUMO 

O presente estudo, trata-se de um excerto de pesquisa-ação, e vincula-se ao trabalho que 

venho desenvolvendo em estágio pós-doutoral na Universidade da Beira Interior (UBI) 

em Portugal, junto aos acadêmicos do Mestrado de Relações Internacionais. 

Problematizar com esses estudantes a questão indígena no Brasil, a partir de um episódio 

de retomada de área ancestral Mbyá-Guarani no Litoral Norte do Rio Grande do Sul e da 

construção de uma escola que respeite o mbyá-reko (bem-viver), tem ensejado o 

enfrentamento de perspectivas colonialistas, das quais, possivelmente, tenha emergido na 

década de 1980, o movimento lusófono. Nesse sentido, têm sido positivas as seguintes 

reflexões: a) a opção dos indígenas pela não integração à totalidade de lógicas da 

Sociedade de Consumo; b) a dificuldade dos Mbyá-Guarani em, a partir de performances, 

reintroduzir costumes e valores ancestrais entre as novas gerações; c) a transformação da 

língua em um pseudosocioleto como meio de proteção dos Mbyá-Guarani; d) a pouca 

eficácia do empreendimento decolonial para a temporalidade indígena que se orienta no 

passado e no presente; e) a condição de alter ergo do indígena brasileiro em ‘não-lugar 

existencial’ no Brasil. 

 

Palavras-chave: condição indígena; não-lugar existencial; decolonialidade 
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ESTÁGIO DOCÊNCIA NA PÓS-GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO 
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RESUMO 

 

O trabalho apresenta reflexões acerca de uma experiência de estágio docência vivenciada 

no curso de Licenciatura em Educação Intercultural do Núcleo Takinahakỹ de Formação 

Superior Indígena da Universidade Federal de Goiás. Procuramos estabelecer um diálogo 

entre as noções de interdisciplinaridade/transdisciplinaridade e direitos humanos, 

considerando as práticas de educação intercultural promovidas por este espaço de 

pesquisa e de formação docente. Trata se mais especificamente da descrição e análise de 

uma experiência de Estágio Docência obrigatória aos estudantes bolsistas do Programa 

de Pós-Graduação em Direitos Humanos – UFG, a partir de um olhar etnográfico e de 

uma perspectiva decolonial. O Núcleo Takinahakỹ é um espaço de formação docente em 

educação intercultural indígena que conta, em 2020, com 286 alunos que também são 

professores nas suas comunidades e que representam 31 povos indígenas da região Central 

do Brasil. O estágio foi realizado em uma etapa intensiva do curso de Licenciatura em 

Educação Intercultural, em janeiro de 2020, quando foi trabalhado o tema contextual 

“Museologia e Documentação de Saberes”. Este trabalho foi dividido em três partes: 

primeiramente, foi feita uma descrição dos propósitos do estágio docência e do curso de 

licenciatura em educação intercultural e de sua proposta pedagógica, trazendo também 

uma justificativa do porquê da escolha deste espaço para realizar uma prática docente; em 

um segundo momento, descrevemos as atividades desenvolvidas a partir do tema 

contextual trabalhado. E encerramos com uma reflexão acerca da experiência, ressaltando 

a sua proposta teórico-metodológica que considera a grande diversidade cultural dos 

participantes do curso e busca, a partir de um diálogo Intercultural entre os distintos 

sistemas de conhecimentos ali presentes, a construção de uma ecologia de saberes e de 

novos conhecimentos acadêmicos. Por fim, ressaltamos a partir da análise dessa 

experiência a possibilidade de uma educação universitária intercultural decolonial, capaz 

de romper com a perspectiva eurocêntrica que sempre caracterizou os processos de 

formação nas universidades brasileiras. 

 
Palavras-chave: Direitos humanos; Educação Intercultural; Ecologia de saberes; Povos 

indígenas 
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RESUMO 
 

Este artigo aborda a construção de uma corrente epistemológica conhecida como Rede de 

Museologia Kilombola. A discussão teórica baseia-se na noção de Quilombo enquanto 
espaço de poder e memória, transgredindo também a visão somente do quilombo físico 

(remanescente das lutas coloniais), abarcando outros espaços, como favelas (quilombos 
urbanos), museus e pontos de memória (quilombos de informação). Em seguida, 

problematiza-se a construção de toda a noção Brasileira de patrimônio, que 
sistematicamente, exclui esses espaços e visões negras (afrodiaspóricas) de sua tutela. 

 

Palavras-chave: Identidade; Aquilombar; Museologia; Museus; Patrimônio 

 
 

Introdução 

 

Nesse caminho de abertura à diversidade, ainda é preciso compreender as novas 

experimentações teóricas e metodológicas das comunidades que reivindicam uma 

Museologia menos excludente pensando no delineamento e contribuição significativa de 

intelectuais negros para a (re)elaboração de epistemológias e metodológias no campo da 

Museologia. 

Alguns movimentos foram fundamentais para repensarmos nas mudanças nesse 

campo, como as atribuições e profissionalização das tarefas nos museus se deram na 

passagem do séc XIX para o XX, como a criação de novas profissões aliadas ao 

desenvolvimento de novos campos de conhecimento inclusive aos relacionados à 

reflexão e manutenção do patrimônio material, o advento das premissas da Museologia - 

organização e gestão, da criação do ICOM (1979), a movimentação profissional e o 

marco da Mesa Redonda Santiago Chile. 

Nos últimos anos o Brasil tem repensado a relação do Estado com a cultura e 

com as políticas públicas para o setor, apesar de dificuldades recentes. O país tem seguido 

na direção da construção de um conceito alargado de cultura e patrimônio, que tire a 

temática das franjas da atuação governamental e permita o desenvolvimento e a efetivação 
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de políticas de Estado no setor, com apoio institucional e um plano abrangente de atuação. 

Um dos principais pontos neste sentido é a superação da exclusividade de uma “alta 

cultura” e da superação do apoio exclusivo a obras e a manifestações artísticas 

consolidadas, em favor de um conceito que agregue a valorização da diversidade e o 

suporte ao patrimônio cultural. 

Partindo da definição convencional de museus segundo o Conselho 

Internacional de Museu ICOM, onde: 

 
Art. 1o Consideram-se museus, para os efeitos desta Lei, as instituições sem 

fins lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem, 

para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, 

conjuntos e coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de 

qualquer outra natureza cultural, abertas ao público, a serviço da sociedade e 

de seu desenvolvimento. (BRASIL, 2009) 

 
 

O Espaço Museu, requer uma ação social, partindo dos princípios definidores. 

Alguns autores, documentos históricos e conceitos em movimento contribuem para uma 

maior definição de museus a serviço da sociedade, seu papel social. 

Essas instituições, enquanto espaços de poder e representação (SILVA, 2016, 

p.18). A todo o momento estão comprometidas com a memória, patrimônio e afirmação 

de identidades e ainda possuem um papel no processo de uma sociedade mais justa, o 

próprio discurso dos museus visa transformar a sociedade. Ou seja, esse desenvolvimento 

requer uma ação social. 

Assim, é necessário visibilizar as memórias a partir do pertencimento aos grupos 

sociais na sociedade. Desta maneira, os museus podem e devem desempenhar um papel 

para comunidade, contudo, a pauta identitária é timidamente proposta por muitos museus, 

somente nas últimas décadas, essas instituições começaram realmente agir de forma 

efetiva nas ações identitárias, sendo assim, faz-se necessário que os museus não sejam 

somente voltados para sociedade e para essas pautas e sim construídos e constituídos por 

esses grupos. 

 

1- Luta 

É comumente proposto no nosso país, a imagem de um corpo preto, subalterno, 

que por ventura precisou de intervenção cultural, para ser salvo, essa imagem foi 

construída enquanto colônia e continuou vigente por anos afins, com a criação dos órgãos 

de proteção do patrimônio, o antigo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 

o SPHAN, nos anos trinta (30), certas noções e construções de símbolos nacionais, são 
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identificados, houve uma profunda investigação e acompanhamento ao movimento 

artístico moderno, e uma reverência as igrejas barrocas e as cidades que utilizavam dessa 

estética, contudo as expressões negras de mundo, foram sistematicamente silenciadas e 

subalternizadas, houve sim uma aproximação das culturas negras, contudo na criação de 

mitos de democracia entre as raças e as etnias, se por um lado o samba era enaltecido nas 

rádios, terreiros e casas de axé sofriam violência policial. 

Reconhecer a participação ativa dessas expressões culturais afrobrasileiras, se 

configura num exercício político, para desvelar a mentalidade colonial que persiste nas 

práticas contemporâneas em exposições, museus, centros de memória e fundações. É 

necessário observar como isso afeta não só a construção e a vivência nos espaços, mas 

também a forma como nos propomos à estudá-los. Acreditar na imparcialidade de 

qualquer estudo científico é ainda uma defesa para a manutenção de hierarquias de 

dominação que são raciais, de gênero e de classe dentro da acadêmia. |Essa dominação 

estrutural se mantém quando os indivíduos de classes hegemônicas são reconhecidos 

como produtores de saberes, sendo eles que estudam, determinam, classificam e criam “o 

outro” criando a normativa a partir do seu padrão universal. Quando apenas esse viés 

universal branco é reconhecido e disseminado no modelo educacional acontece o processo 

de epistemicídio (CARNEIRO, 2005). 

Foi tendo em vista esse contexto de luta pela ocupação e renovação desses 

espaços de memória, onde se reverbera e se legitima essas identidades de hierarquia racial, 

que foi proposto A Rede de Museologia Kilombola 

 
2- Aquilobamentos 

‘Kilombo’ palavra de origem do tronco linguístico Bantu, pertencente ao léxico 

do idioma Quimbundo, pode ser traduzido em África, como sendo uma Capital, um espaço 

de centralização e organização do poder. No Brasil o sentido de Quilombo está associado 

ao de Espaço de acolhimento e resistência, dos cativos insubmissos, se configurando no 

primeiro projeto de guerrilha organizada em oposição à monarquia, na américa latina, 

sendo a mais popular, o Quilombo do Palmares, o qual Abdias do Nascimento, realiza 

uma profunda reflexão em sua Obra O Quilombismo: 

 
Em todas as direções da grande expansão territorial do Brasil durante mais de 

três séculos da escravidão, os africanos e africanas se autolibertaram da 

escravidão através da fuga; constituíam-se em agrupamentos denominados 

quilombos como um meio de organizarem sua existência 
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individual e coletiva, e como forma de combate ao sistema de opressão 

(NASCIMENTO,1998) 
 

Os quilombos de acordo com Abdias do Nascimento (2002) são espaços de 

resistência onde se contrapõem à sucessivas relações de hostilidade e violência durante a 

escravidão no Brasil. A persistência da que chamamos hoje de cultura africana e 

organizações sociais negras no Brasil ocorreram devido à insurgência e dos africanos e 

seus descendentes brasileiros, a presença da resistência negra foi estrutural nesse 

processo. 

Para a Museologia Kilombola, ambas etimologias, se unem para se tecer essa 

nova, a definição de Kilombo, se unindo a definição de Museu. Ao pensar Museu como 

centro da memória e do testemunho da sociedade e Kilombo como organização de 

resistência e de poder dos povos negros, a Museologia Kilombola, seria uma 

epistemologia sobre os Kilombos de memória, instituições ou fenômenos que perservam 

a experiencia negra no Brasil e Africa, possibilitando que estas memorias não sejam 

destruidas. “A cultura negra também é, epistemologicamente, o lugar das encruzilhadas. 

O tecido Cultural brasileiro, por exemplo, deriva-se dos cruzamentos de diferentes 

culturas e sistemas simbólicos africanos. ” (MARTINS, 2003). Sendo assim construir uma 

Museologia com um novo olhar (este oriundo dessas varias ramificações culturais) 

perpassa pela necessidade de debate de ações antirracistas nos espaços de poder que 

legítimam o racismo como ideia de coesão e coação da população negra no Brasil e 

mundo. É necessario entender o Museu não somente enquanto espaço, mas acima de tudo 

uma ideia, portanto, se são, são espaços de poder e não é mais admissível a falsa 

neutralidade e imparcialidade. E pensando na necessidade que construimos um espaço de 

visibilidade a que foram vozes silenciadas pelo discurso hegemônico. 

 
Conclussões 

 

Existe a necessidade que os museus revejam suas ações para com as comunidades 

quilombolas, afro-brasileiras, LGBTQI+ no que dizem respeito ao direito à memória, 

numa direção menos colonial e de forma horizontal. Uma vez que as definições atuais do 

ICOM, incentivam a ‘polifonia’ (dizendo a respeito de um diálogo com as comunidades), 

contudo mesmo com esse encorajamento (tímido) estas mesmas comunidades, não se 

encontram contemplados nestes espaços, sendo assim a criação da Rede Museologia 

Kilombola, visa uma nova compreensão para essas relações problemáticas em museus e 

as comunidades, enquanto se respalda, primeiro nas 
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construções da Museologia Social, e por fim nas projeções que o próprio ICOM tem para 

esses espaços. 
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ALTERIDADE PELO PÓ: UMA DISCUSSÃO SOBRE SERVIÇO DOMÉSTICO 

E O INTERESSE POR ASPIRADORES NA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

 

 
Autoria: Camila Mello 

 
 

RESUMO 

Introdução 

A pandemia do coronavírus e seu consequente isolamento social reforçado pelas 

autoridades estaduais a partir de março de 2020 revelou atitudes e padrões de consumo 

que merecem atenção: houve demissões de trabalhadores domésticos e diaristas e aumento 

significativo da compra de eletrodomésticos, notadamente de aspiradores de pó verticais. 

 
Objetivos 

O objetivo central deste estudo é analisar antropologicamente e sob à luz da 

alteridade, a possível consequência da demissão em massa de trabalhadores domésticose 

diaristas e o aumento específico do consumo de aparelhos aspiradores de pó verticais no 

primeiro semestre de 2020. 

 
Metodologia 

Foram analisados sob o enfoque da alteridade, indicativos de buscas no website 

disponibilizado pelo Google, o Google Trends, e coletados pelo portal Nexo entre 7 de 

janeiro e 7 de maio de 2020; da mesma forma foram colhidos dados do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) sobre demissões de trabalhadores domésticos. 

 
Resultados 

O desemprego dos trabalhadores domésticos foi de 21,1% no primeiro trimestre 

de 2020. A procura por aspiradores de pó verticais teve crescimento de 50% desde janeiro 

do presente ano. É notória a relação entre os indicadores, o isolamento social imposto 

causou a alta das demissões de trabalhadores domésticos, assim, tão logo tiveram que 

fazer a limpeza de suas próprias casas, os ex-empregadores resolveram investir em 
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eletrodomésticos que facilitassem a rotina, o que provavelmente não era uma preocupação 

antes da pandemia para quem contava com o auxílio de trabalhadores domésticos. 

O filósofo Lévinas (1983), ao tratar de alteridade, fala em transcendência pela 

percepção rosto do Outro, pela relação com o que é radical e irremediavelmente estranho 

ao “soi” (LÉVINAS, 1983). O mistério que revela Lévinas não impede que brechas de 

reconhecimento sejam abertas, essas podem permitir o contato com as características mais 

íntimas do Outro (CASTOR RUIZ, 2008). 

 
Considerações Finais 

Existem razões de ordem econômica que podem explicar a correlação entre os 

indicadores aqui delineados, no entanto, este estudo salienta a consequência de tais fatos: 

a especificidade do consumo acelerado de aspiradores de pó verticais (que não são 

novidade no mercado) durante a pandemia de coronavírus tem como possível efeito o 

reconhecimento do serviço doméstico provocado pelo pó, num exercício literalmente 

árduo de alteridade, onde se podem enxergar e se colocar no lugar do Outro e que pode 

resultar numa maior respeito pelos trabalhadores domésticos no pós-pandemia. 

 
Palavras-chave: alteridade; direitos humanos; trabalhadores domésticos. 
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MEMÓRIAS DO FEMINICÍDIO NO BRASIL: DIREITO HUMANO À 

MEMÓRIA DAS MULHERES E DEVER DE REPARAÇÃO SIMBÓLICA 

 
Autoria: Liz Elainne de Silvério e Oliveira Mendes (PPGIDH/UFG) 

Profa. Dra.Maurides Batista de Macêdo Filha (PPGIDH/UFG) 

 
 

RESUMO 

 

O tema do artigo é o direito à memória das mulheres que foram vítimas de feminicídios. 

Compartilhamos o entendimento de que a memória é um recurso fundamental para 

reparação simbólica de graves violações de direitos humanos e para acesso efetivo à 

Justiça, contendo também um compromisso ético com as gerações futuras, de que horrores 

do passado não se repetirão no futuro. O debate em torno da memória, dos direitos 

humanos e do feminicídio se adensa às discussões sobre o papel do Estado na proteção aos 

direitos humanos e as responsabilidades assumidas internacionalmente para atuar com a 

diligência devida na prevenção das mortes de mulheres e meninas, na responsabilização 

dos autores e na reparação dessas graves violações de direitos. Inicialmente, pretendemos 

realizar, com pesquisa bibliográfica e documental, um breve recorrido sobre o que se 

entende por direito à memória na América Latina, diferenciando a memória individual e 

coletiva (HALBWACHS, 2003) e aproximando o que se concebeu como política pública 

de reparação em países da América Latina pós regime militar com os marcos legais dos 

direitos humanos das mulheres, para indicar como é possível atribuir ao Estado a 

responsabilidade pela reparação das violências institucionais causadas às mulheres e, 

desse modo, garantir o direito à memória das mulheres assassinadas, minimizando o 

sofrimento dos familiares que se deparam com discursos infames ou odiosos e que 

culpabilizam as vítimas pela própria morte, quando se sabe que as mulheres foram 

assassinadas simplesmente por serem mulheres e desafiarem os regimes patriarcais de 

gênero persistentes na sociedade brasileira. Para subsidiar nosso propósito em delinear o 

direito à memória das vítimas diretas e indiretas do feminicídio no Brasil, destacaremos 

pontos convergentes entre a sentença proferida pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos no caso Velásquez Rodriguez vs Honduras (CIDH, 1988) – que balizou as 

principais obrigações de Estados da OEA quanto ao direito à memória: 1. Agir de modo 

preventivo às violações de direitos; 

2. Promover investigações rigorosas sempre que violações de direitos são cometidas; 

3. Responsabilizar de modo proporcional os responsáveis pelas violações e 4. Garantir a 

reparação das vítimas – o construto guerra contra as mulheres, cunhado por Rita Segato, 

ao destacar o papel central do Estado na produção das violações de direitos das mulheres 

e o “gênero da memória”, um aporte importante de Elisabeth Jelin (2002) no que Maurice 

Halbwachs definiu como memória coletiva, informando que as posições e as 

experiências de homens  e  mulheres  produzem  narrativas  diferentes  como  

fragmentos de memória coletiva e que é preciso um esforço de resistência para que a 

perspectiva feminina dos acontecimentos não seja silenciada ou esquecida. 

 
Palavras-chave: memória coletiva – feminicídio – direitos humanos – reparação 
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ANTIGAS NARRATIVAS, NOVOS OLHARES: MEMÓRIAS, DISCURSOS, 

CONSTRUÇÕES SOCIAIS E PERCEPÇÕES DE GÊNERO CRIADAS 

A PARTIR DE UM PODCAST FEMINISTA 

 
Autoria: Aline Hack Moreira (PPGIDH/UFG) 

Prof. Dr. Goiamérico Felício Carneiro dos Santos (PPGIDH/UFG) 

 
RESUMO 

 

O presente trabalho se propõe a analisar como as narrativas digitais podem se constituir 

ferramentas de percepção sobre temas como feminismo, movimentos sociais e direitos 

humanos a partir da divulgação de conteúdos de áudio em formato digital pela mídia 

podcast. A partir das análises teóricas sobre a história oral e debates sobre narrativas e 

discursos, dentro de uma ótica feminista, pretende-se avaliar como o engajamento de 

mulheres e suas histórias podem se constituir fatores identificadores e mobilizadores. Em 

seguida, pretende-se analisar sua repercussão prática, a partir de conceitos de democracia 

digital e identidade digital. Por fim, pretende-se analisar como estas narrativas pretendem 

criar novos olhares para aqueles que escutam suas histórias, reflexos dos processos de 

percepção de identidades e derivados dos processos cognitivos a partir das narrativas 

construídas, e como processos de interação e divulgação de conteúdo trazem novas formas 

e sentidos aos movimentos sociais. A partir da análise da bibliografia na temática de 

história oral, narrativas, democracias digitais, movimentos sociais, direitos humanos, 

feminismo e dados obtidos pelo podcast feminista Olhares, a pergunta que se pretende 

responder é como uma visão particular de uma convidada entrevistada em um podcast, 

cuja vivência interage com as lutas de mulheres, pode se constituir fator de percepção de 

identidade social para pessoas que consomem estes conteúdos em áudio. Acredita-se que 

o processo de escuta e divulgação de histórias narradas por mulheres dentro de uma 

perspectiva de luta feminista, decorrente de correntes que discutem narrativas 

hegemônicas, pode ser considerada uma prática democrática e de percepção de direitos 

humanos. Compreender como se dão estas articulações digitais é importante para gerar 

hipóteses para a importância das discussões de gênero, lugares sociais e suas repercussões 

diretas e indiretas nesses direitos e movimentos sociais online e offline. 

 

Palavras chave: narrativas, feminismo, podcast, movimentos sociais, direitos humanos 
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O ENCARCERAMENTO SOB UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO: A 

INFLUÊNCIA DO PATRIARCADO NO CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO DE 

MULHERES ENCARCERADAS CUMPRIDORAS DE PENA NO REGIME 

FECHADO NO PERÍODO DE 2015 A 2018 

 

Autoras: Ynaê Yanomami Alves (yyanomami@gmail.com) (PPGIDH/UFG) 

Dra. Maurides Batista de Macêdo Filha (PPGIDH/UFG) 

Dra. Edwiges Conceição Carvalho de Corrêa (UFG) 

 
 

RESUMO 

 

Introdução 

Atualmente, observa-se um crescimento da criminalidade feminina, em 

decorrência dos crimes tipicamente masculinos. A violência perpetrada pelos homens na 

sociedade culturalmente patriarcal escraviza as mulheres, submetendo-as às dominações 

afetiva, econômica e social. 

Esse sistema de demominação recrimina as condutas femininas e molda 

indivíduas que, dada a precarização de sua condição de vulnerabilidade, acabam sendo 

capturadas pelo mundo do crime. 

Tal fenômeno cresceu significativamente em Goiânia, estando entre as 13 

capitais mais violentas do país, e, consequentemente, a população de mulheres 

encarceradas no Centro de Inserção Social Feminino Consuelo Nasser vem sofrendo 

aumento progressivo. 

O presente trabalho é baseado na pesquisa de mestrado em desenvolvimento no 

PPGIDH/UFG que tem como título “O ENCARCERAMENTO SOB UMA 

PERSPECTIVA DE GÊNERO: a influência do patriarcado no crescimento da 

população de mulheres encarceradas cumpridoras de pena no regime fechado no período 

de 2015 a 2018”, em que, a partir das teorias feministas; analisou os dispositivos de poder 

de Foucault e os estigmas de culpas de caráter e de raça de Goffman, para contextualizar 

o cárcere feminino na capital. 

 
Objetivos 

Geral: 

Analisar a relação entre os estereótipos de gênero e as sentenças em desfavor 

das mulheres encarceradas na Consuelo Nasser. 

mailto:yyanomami@gmail.com
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Específicos: 

Apresentar o perfil sociodemográfico das mulheres presas na Consuelo Nasser; 

Verificar   os   principais fatores que contribuem para o crescimento da 

criminalidade feminina goianiense e daquela população carcerária; 

Analisar as sentenças para identificar, nas fundamentações jurídicas, se existem 

atributos depreciativos de gênero. 

 
Metodologia 

 

Utilizou-se pesquisa bibliográfica e análise de documentos. São eles: 

Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias; sentenças proferidas em desfavor 

das condenadas entre 2015 a 2018 e dados obtidos no GoiasPen. 

 
Resultados 

Por meio do referencial teórico da pesquisa alinhado com os dados demográficos 

e sociais evidenciados no INFOPEN e no sistema GoiasPen, foi possível identificar 

aumento progressivo de mulheres encarceradas em Goiânia, que está ligado com o viés 

ideológico de dominação patriarcal. 

 
Conclusão 

O fenômeno do encarceramento feminino revela a inferioridade da mulher na 

sociedade patriarcal e reflete as dominações estruturais do sistema de diferenciação de 

sexos. A pesquisa em desenvolvimento tem verificado que os estigmas de gênero e de 

raça, presentes no senso comum, são reproduzidos nas sentenças condenatórias das 

mulheres encarceradas em Goiânia. 

 

Palavras-chave: mulheres, patriarcado, estigmas e cárcere. 
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EIXO 4. DEMOCRACIA E DESIGUALDADES 

 
 

EMENTA DESCRITIVA: No intuito de compreender o fenômeno democrático e 
como ele se articula numa rede intrincada que envolve necessariamente a presença 
dos mais diversos atores sociais num campo político plural e representativo, o 
presente GT visa traçar pistas e ensaiar saídas para o problema urgente da 
desigualdade em suas múltiplas faces, seja ela econômica, social ou cultural. Todas 
estas formas violam a democracia e precisam ser tematizadas a partir de uma 
profunda reflexão de seus pressupostos democráticos: (1) a ideia de pessoa 
singular e, neste sentido, interessa-nos discutir as noções de identidade e 
reconhecimento que importam na constituição da auto-compreensão de cada um 
perante si e perante os outros; (2) a ideia de coletividade e sua importância no 
espaço público para a consolidação de valores compartilhados, de práticas e 
representações sociais; (3) e, no plano institucional, a relação entre distribuição de 
bens (saúde, educação, segurança e etc.) e Estado democrático, problematizando, 
assim, o acesso a políticas públicas efetivas e suas vulnerabilidades. 
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DE VOLTA AO DILEMA LIBERAL: DIREITOS HUMANOS, ALTERIDADE E 

DESIGUALDADES 

 

 

Autoria: Liza Santos 

 

 
RESUMO 

 

Introdução 

O discurso de superação da convivência entre democracia e desigualdades é 

projeto da democracia, tal qual desenhado na modernidade. Mais ainda, a perspectiva de 

superação posta nesse projeto é alimentada e tensionada na ampliação e no exercício dos 

direitos. No livro Liberalismo e Democracia, Norberto Bobbio argumenta que “Um 

Estado liberal não é necessariamente democrático: ao contrário, realiza- se 

históricamente em sociedades nas quais a participação no governo é bastante restrita, 

limitada às classes possuidoras”. Na mesma publicação Bobbio dirá que a igualdade 

liberal é antítese da democrática, uma vez que aquela é entendida em termos formais, “dos 

pontos de partida”, enquanto o ideal democrático se preocupa com a “equalização dos 

pontos de chegada”, entre eles a equalização econômica. Esse dizer é caminho para um 

entendimento da convivência entre democracia e desigualdades como oriunda da tensão 

entre o projeto liberal e o democrático, que atravessa o Estado de Direito. Neste artigo nos 

propomos a tratar do exercício da alteridade, que envolve pensar o outro como saída para 

o problema das desigualdades colocado para a democracia, em outros termos, como meio 

de arrefecimento da tensão entre os projetos liberal e democrático. 

 
Objetivos 

Investigar se e como o pensamento ocupado, em específico, com a 

institucionalização e construção conceitual dos Direitos Humanos contribui no debate 

sobre democracia e desigualdades. Destacar estratégias de pensamento presentes neste 

campo para a superação do problema das desigualdades. Construir relações entre autores 

a fim de esboçar caminhos que fortaleçam o projeto democrático. 

 
Metodologia 
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O problema envolvendo democracia e desigualdades é trabalhado em relação ao 

pensamento que concerne aos Direitos Humanos, ocupado com sua institucionalização e 

construção conceitual, especificamente artigos de Boaventura de Sousa Santos, Marcelo 

Neves e Jean-François Lyotard. É este o locus da análise, onde este problema é discutido 

e são apontadas pistas para sua superação. 

 
Considerações finais 

O exercício da alteridade, tratado por autores que pensaram a institucionalização 

e construção conceitual dos Direitos Humanos, deixa ver que uma maneira da 

desigualdade se perpetuar é quando não mais vermos diferenças no mundo. O exercício 

da alteridade leva-nos ao encontro da diferença e do dissenso. Contribui para a 

institucionalização, em sentido amplo, dos Direitos Humanos, como positivação, 

concretização e realização, tornando a democracia menos desigual. Por fim, o pensamento 

voltado para os Direitos Humanos pode contribuir para arejar o debate mais abrangente 

acerca da problemática envolvendo democracia e desigualdades, quando pensar Direitos 

Humanos torna-se indissociável do exercício da alteridade. 

 
Palavras-chaves: alteridade; diferença; direitos humanos; democracia; desigualdades. 
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RESUMO 

 

O ser humano não vive isoladamente. Assim, o nosso agir sempre implica no 

outro ser humano; trazendo consequências para os outros e para a sociedade. A partir da 

leitura do livro “O si-mesmo como outro” de Paul Ricoeur, observa-se que o autor 

defende uma ideia de um sujeito reflexivo e hermenêutico, em que o  sujeito  se 

constitui a partir de uma relação reflexiva de retorno a si após uma relação dialógica 

com o outro. 

Nesta perspectiva de análise em que não há constituição de sujeito de forma 

isolada fora de uma relação dialógica, tem-se que a hermenêutica reflexiva ricoeuriana se 

relaciona com a ética argumentativa do autor. A partir dos estudos sete, oito e nove do 

livro “O si-mesmo como outro” é possível expor sua abordagem ética por meio de “o 

desejo de viver bem com e para os outros em instituições justas”, chamada de ‘pequena 

ética’ ou visada ética. 

O objetivo do presente artigo é apresentar a importância das instituições justas 

como elemento estruturante da ‘pequena ética’ de Paul Ricoeur, exposta nos estudos sete, 

oito e nove da obra “O si-mesmo como outro”. Será exposto, ainda, o elo entre a ética e a 

justiça nas funções das instituições, como instrumento de garantia na aplicabilidade da 

justiça distributiva, dando a cada sujeito o que é seu por direito. 

A metodologia empregada nesta reflexão fundamentalmente é a pesquisa 

bibliográfica. 

O resultado da pesquisa se desdobrará em três seções. A primeira seção o texto 

explicará, brevemente, a hermenêutica do si de Paul Ricoeur, tendo como elementos 

condutores a ipseidade, mesmidade e alteridade, fazendo a mediação reflexiva da narrativa 

dos sujeitos em sociedade. A segunda seção do artigo exporá os elementos da pequena 

ética de Paul Ricoeur: a dialética entre a ética teleológica de Aristóteles na busca do bem 

viver, e a moral deontológica de Immanuel Kant pautada no dever e 
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obrigatório. Já, a terceira parte da pesquisa discorrerá sobre as instituições justas e suas 

contribuições para o conceito de justiça. 

Considerações Finais: A exposição da ética ricoeuriana traz inúmeras 

contribuições à sociedade contemporânea, pois a partir da estima de si, somada à 

solicitude e ao sentido da justiça, desdobram na visada ética da ‘vida boa’ em harmonia 

com o reconhecimento da pluralidade e das diferenças, seja voluntariamente, seja mediada 

por instituições fortes detentoras de poderes que fomentam a igualdade e a aplicação    

da justiça retributiva. 

 

Palavras-chave: Ética; Instituições justas; Justiça. 
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A VERDADE, O JUSTO E A AÇÃO SENSATA: A PARTILHA DESIGUAL DE 

BENS NA ESFERA PÚBLICA EM CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID 19 

 
 

Autoria: Luiz Henrique Pacífico Ribeiro (PPGIDH/UFG) 

Orientadora: Dra. Helena Esser dos Reis (PPGIDH/UFG) 

 

 
 

RESUMO 

 

Em sociedades pluralistas e complexas, a emergência sanitária da pandemia da covid 19 

impôs, por parte do Estado, dois tipos de comportamentos flagrantemente opostos em 

relação à partilha desigual de bens na esfera pública. O primeiro deles está relacionado a 

explicação causal e impessoal que leva em consideração a palavra final do expert em seu 

reduto científico, confirmando assim, uma tutela argumentativa em termos de “verdade” 

e conduzindo o processo de tomada de decisão institucional no caminho de uma 

distribuição de bens de forma totalmente casuística e neutra. Por outro lado, nota-se um 

outro tipo de argumento que reclama a exigência de uma noção de bem comum para que 

o processo decisório de distribuição de bens assuma um mínimo de caráter compartilhado 

e intersubjetivo, dando-lhe uma feição finalística e concertada. Assim, mediante esta 

conjuntura, a presente investigação sobre direitos humanos abordará - a partir da noção 

primeira de bem, assim como entende Aristóteles, e dos aportes teóricos da filosofia da 

ação, principalmente no que concerne a sua rede conceitual (intenção, motivo, agente, 

responsabilidade) - como numa situação extrema de pandemia, uma determinada ação tida 

como institucional pode ser predicativamente qualificada como verdadeira, justa ou, 

ainda, sensata. Portanto, o que se pretende argumentar é que no cenário de pandemia, a 

depender da posição estratégica do Estado, a distribuição de bens na arena pública, pode 

sofrer um deficit avaliativo no sentido forte do termo (Charles Taylor) e, por conseguinte, 

esvaziada de noções como a de bom, felicidade, virtude (no sentido de excelência) e até 

de culpa, predominando argumentos descritivos, causais e impessoais, do tipo gerencial, 

técnico-administrativo e orçamentário. 

 
 

Palavras-chave: Direitos Humanos, pandemia, ética, ação. 
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CIDADANIA E REFÚGIO NO BRASIL: UMA CRÍTICA ACERCA DA 

UNIVERSALIDADE DE DIREITOS E A CONCRETUDE DESTES PELO 

ESTADO ACOLHEDOR 

 
Autoria: Carolina Soares Hissa (PPGIDH/UFG) 

Prof. Dr. Carlos Ugo Santander (PPGIDH/UFG) 

 

RESUMO 

 

Muito se fala sobre garantia de direitos humanos às minorias, quer sejam em normas 

internacionais ou internas dos Estados, mas pouco se aborda sobre a concretização destas 

normas na vida destas pessoas. O trabalho traz um recorte dessas minorias para a 

população refugiada frente aos desafios que estas encontram no Brasil pós constituição de 

1988 no que concerne ao exercício da cidadania como uma forma de apresentar uma 

crítica à universalidade dos direitos humanos. Como objetivo geral pretende-se 

demonstrar que a cidadania, apesar de positivadas em âmbito internacional, não consegue 

ser exercida pelo indivíduo migrante refugiado por falta de compatibilização dos direitos 

dela decorrentes pelo Estado acolhedor em seu ordenamento interno a partir da análise do 

Brasil. Por objetivos específicos primeiramente apresentar as dimensões sobre a 

compreensão de cidadania para além do exercício político para o exercício de direitos 

humanos, em seguida analisar a figura do refugiado e do exercício de direitos inerentes à 

cidadania dentro do sistema protetivo internacional e brasileiro e, por fim, demonstrar a 

necessidade de uma dinâmica de a partir da dimensão local para a concretude do exercício 

da cidadania e, assim, tecer uma crítica à universalidade de direitos humanos. Apesquisa 

tem por método o indutivo, de natureza básica, com abordagem qualitativa, quanto aos 

objetivos descritiva e quanto aos procedimentos utiliza-se as técnicas bibliográfica e 

documental. Não se pode conceber a cidadania simplesmente como o exercício de direitos 

civis e políticos dos nacionais de um Estado, mas deve receber uma interpretação 

extensiva em duas dimensões: na do destinatário do direito, que deve ser entendido como 

o indivíduo e na amplitude de direitos que devem congregar tantos outros como sociais e 

difusos. Se não for a cidadania trabalhada sob esta perspectiva a própria concepção de 

democracia restará mitigada e será fator determinante para a manutenção de inúmeras 

desigualdades. Considera-se que, não obstante a previsão legal, se faz necessária a 

concretude desses direitos pelos Estados, na medida em que são estes que detém, pelo 

instituto da soberania, a atribuição de criar as regras nacionais para a concepção de seus 

nacionais, para quem exerce direitos políticos e para quem entra, permanece e pode ser 

detentor desses direitos em seu território. No caso do Estado brasileiro é possível verificar 

direitos distintos a mesma categoria de migrantes, sendo a Operação Acolhida, por 

exemplo, uma política pública exclusiva para refugiados venezuelanos. Mesmo assim 

reside dilemas com relação a exercício de direitos como políticos e sociais que repercutem 

de forma direta na forma como o Estado efetiva os anseios dessa minoria. 

 

Palavras-Chave: Cidadania; Refúgio; Universalidade Direitos Humanos; Dignidade; 

Brasil. 
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Autoria: AlethéiaWoyames (PPGIDH/UFG) 

Orientador: Prof. Dr. Carlos Ugo Santander Joo (PPGIDH/UFG) 

 

 

 

RESUMO 

 

Introdução 

Conhecer o outro é intrínseco ao ser humano. Conhecer através de uma 

perspectiva genuína e decolonizada é latente e necessária. A pergunta principal deste 

trabalho é: os processos históricossemelhantes e possíveis realidades diferentes nos países 

da América Latina possibilitam uma pesquisa acadêmica mais territorializada? A 

compreensão da importância dos estudos comparativos de realidades congêneres como 

método de estudo aliado às demais metodologias fomentam uma pesquisa acadêmica 

contextualizada, menos singular e generalizada, privilegiando uma pluralidade de 

perspectivas para compreensão de um fato ou fenômeno através da ressignificação 

epistemológica do processo de conhecimento, do desfazimento do pressuposto moderno 

da universalidade e da desconstrução da visão do outro à partir de lentes colonialistas. 

 
Metodologia 

Adotou-se o estudo comparado como método. Quanto a abordagem optou-se por 

adotar a pesquisa qualitativa e interdisciplinar. Quanto aos objetivos adotar-se-á a 

pesquisa exploratória. Quanto aos procedimentos foi promovido revisão bibliográfica, 

pesquisa documental, análise macro e micro histórico da América Latina. 

 
Objetivos 

Demonstrar: 

 
a) a importância do estudo comparado como método de pesquisa que permite 

uma investigação mais peculiar da realidade latino-americana. 

b) que o estudo comparado permite a possibilidade de perceber as realidades, 

conteúdos sociais, políticos e econômicos como sistemas regionais, atribuindo-lhes 
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significado. c) que estudos comparados oportunizam a criação de relação plural, não 

linear, de causa e efeito para a compreensão dos fenômenos analisados. 

d) que estudos comparados identificam a homogeneidade quando enfatizam a 

investigação comparativa da diversidade. 

 
Resultados 

Diante o exposto, pretende-se demonstrar: 

a) os estudos comparados como campo de conhecimento interdisciplinar, b) os 

estudos comparados como produtor de conhecimento crítico, c) os estudos comparados 

como alternativa à novas leituras sobre o objeto estudado. 

 
Considerações Finais 

Produzir conhecimento mediante a observação do outro através de lentes 

próprias permite maior fidedignidade ao objeto estudado. O presente trabalho evidencia 

a necessidade de pesquisas dinâmicas que, por meio de um olhar crítico, diante da 

diversidade observada encontre o ponto comum que possibilite a ampliação do 

conhecimento e a apresentação de novas contribuições sobre o objeto estudado. 

 

Palavras chaves: Estudo comparado, América Latina, Pesquisa, Importância. 
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PUBLICAR, CURTIR, COMPARTILHAR E ENGAJAR: PRODUÇÃO 

DO CONTEÚDO DIGITAL À LUZ DOS DA DEMOCRACIA E DOS 

DIREITOS HUMANOS 

 

Autoria: Aline Hack Moreira (PPGIDH/UFG) 

Stephanie Katreem Echalar (PPGCom/UFG) 

 

RESUMO 

 

O presente artigo se debruça sobre as relações entre conteúdos digitais e democracia 

buscando compreender se os processos produção, consumo e engajamento de tais 

conteúdos na internet podem ser consideradas práticas democráticas e de liberdade de 

expressão. Isso porque entende-se como parte essencial da democracia a identificação e 

engajamento de um grupo social com um tema ou causa em comum, procurando a 

resolução de um conflito ou atendimento de uma demanda. O foco da análise, 

desenvolvida sob a perspectiva dos direitos humanos, são os conteúdos no formato de 

podcast e as redes de produção e compartilhamento que se formam a partir deles. Para 

tanto, a pesquisa revisita as reflexões sobre liberdade de expressão, democracia e 

democracia digital, bem como sobre conteúdos digitais e suas características, para jogar 

luz sobre tais conceitos e seus desdobramentos no ambiente digital, além de localizar 

teoricamente as discussões aqui desenvolvidas. Em seguida, as análises se voltam para os 

podcasts, seus criadores e criadoras e as redes que se formam ao seu redor. São analisadas 

duas instâncias: os conteúdos em áudio em si, pelo viés da análise do discurso; e os ciclos 

de produção e o engajamento resultante de sua publicação. Neste ponto, a atenção é 

voltada aos sujeitos que consomem, desenvolvem algum tipo de envolvimento com o 

conteúdo e contribuem para sua divulgação. Busca-se compreender como se dão as 

articulações digitais e suas perspectivas práticas. Considerando-se os desafios enfrentados 

pelo sistema democrático e especialmente pelos sujeitos que vivem sob tais regimes, bem 

como as possibilidades de manifestação e interação geradas pelo desenvolvimento dos 

espaços digitais, percebem-se novas vias de atuação democrática e a relevância de 

compreender seus desdobramentos e efeitos. 

 

Palavras-chave: conteúdo digital; liberdade de expressão; democracia. 
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RESUMO 

 

Introdução 

 

O direito ao voto esteve durante muito tempo no centro da luta feminista e ao ser 

conquistado pelas mulheres em 1932 revelava desigualdades estruturais. Fica claro que a 

abolição das barreiras legais não representou o acesso a condições igualitárias de ingresso 

na arena política. Entraves de diferentes naturezas à participação feminina continuam em 

vigor (MIGUEL, BIROLI, 2012, p. 94). 

A falta de representatividade política ensejou a criação de novas conjecturas 

políticas, como o mandato coletivo. 

A presente pesquisa utilizará a teoria política feminista para explicar como a 

dominação masculina distanciou as mulheres da política, além de buscar uma visão crítica 

ao mandato coletivo. Este trabalho é baseado na pesquisa de mestrado em 

desenvolvimento no PPGIDH/UFG que tem como título Gênero, Política e Urgência: A 

democracia na rua, a partir de mandatos coletivos. 

 
OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

O objetivo geral é analisar as raízes das desigualdades, ligadas a questão de 

gênero e poder que afastam as mulheres da política brasileira e identificar o mandato 

coletivo como uma resposta da sub-representação. 

Objetivos específicos 

a) apontar os elementos fundantes da tese de participação desigual de mulheres 

na política, a partir das estatísticas atuais; 

b) avaliar os mandatos coletivos existentes como uma estratégia de luta de 

grupos de mulheres. 
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Materiais e métodos 

Utilizou-se pesquisa bibliográfica com os temas política e gênero e análise 

documental para coletar dados de participação política. Optou-se por trabalhar com 

teoricas políticas, como Carole Pateman e Hanna Pitkin. 

 
Resultados e discussão 

Por meio do referencial teórico levantado nesta pesquisa alinhado com os dados 

de sites institucionais, evidencia-se um baixo progresso das mulheres na política, o Brasil 

ocupa o 140º em relação a 193 países referente a participação de mulheres no parlamento. 

O mandato coletivo é um instrumento de luta contra a sub-representatividade. 

 
Conclusão 

A história do espaço público e das instituições políticas modernas é a história da 

acomodação do ideal de universalidade à exclusão e à marginalização das mulheres e de 

outros grupos sociais subalternizados (BIROLI, 2018, p. 172). Conclui-se que a ausência 

de grupos subalternizados traduz a urgência da presença nesses lugares, o mandato 

coletivo é uma resposta a essa exiguidade, mas não é a solução ao enfraquecimento da 

democracia. 

 
Palavras-chave: mulheres; mandato coletivo; democracia; representatividade. 

 
 

Referências Bibliográficas 

 

MIGUEL, Luis Felipe; BIROLLI, Flávia. Feminismo e política: uma introdução. São 

Paulo: Boitempo, 2014. 

 

https://www.ipu.org/. Inter-Parliamentary Union. Acesso em 28/10/2020. 

http://www.ipu.org/
http://www.ipu.org/


95 
 

 

O ESTADO DE BEM ESTAR SOCIAL TEMATIZADO NA EFICÁCIA DOS 

DIREITOS HUMANOS E DA LETRA CONSTITUCIONAL: A CIDADANIA 

CONSTITUCIONAL PENSADA COMO INTEGRAÇÃO E IGUALITARISMO 

 
Autoria: Rafael Soares Duarte de Moura 

Professor efetivo da Universidade Estadual de Montes Claros, Mestre em Direito pela 

UFMG, Doutor em Direito pela UnB, Pós-Doutorando pelo PPGIDH da UFG – NDH. 

 

 
 

RESUMO 

 

Introdução 

A cidadania pode ser verificada em uma relação de subintegração e 

sobreintegração, apresenta-se como ponto de reflexão diante do impacto das políticas 

públicas e sua eficácia em sociedade. 

 

Objetivo 

Desenvolver a tematização da eficácia das políticas públicas que 

objetivam reduzir a desigualdade social em face da busca pela consolidação da cidadania 

no plano estrutural do Estado. 

 
Metodologia 

Fez-se o uso da pesquisa bibliográfica e documental, com a utilização de livros 

e artigos relacionadas ao tema, guiando-se a pesquisa pelo método dedutivo, partindo-se 

de uma generalização para desembocar em questões particularizadas, valendo-se, 

também, dos métodos comparativo de procedimento. 

 
Resultados 

Partindo das reflexões desenvolvidas pelos professores Marcelo Neves, Samuel 

Bowles e Herbert Gintis, foi abordada a questão da cidadania priorizando-se o aspecto 

político-simbólico do termo, acentuado na mesma proporção em que se expande a retórica 

dos direitos dos cidadãos diante da fragilização das condições conjunturais e estruturais 

para a sua realização. Nesses termos, problematizou-se a eficácia das políticas públicas 

como eficácia do texto constitucional em sociedade em face da sobrecidadania e 

subcidadania vinculados a autonomia do sistema jurídico, no sentido luhmanniano, em 
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relação ao poder concreto de indivíduos e organizações, condição essencial para se pensar 

a cidadania como inclusão e como autonomia pública e privada. De igual forma, verificou- 

se os aspectos subjetivos manifestados pela forte reciprocidade e generosidade nas 

necessidades básicas imbricados a questão da autonomia operacional da ordem jurídica 

estatal que denota crítica evidenciada em face do Estado que seja bloqueado, 

permanentemente ou esporadicamente, pelos particularismos dos interesses econômicos e 

políticos. 

 
Considerações finais 

Tem-se a importância da reflexão sobre a sobreposição de forças externas ao 

Direito, em uma compreensão nadificadora, segundo Emmanuel Lévinas, de forma a 

problematizar, inclusive com a integração dos direitos humanos na questão, a necessária 

ampliação da cidadania que se desenvolve em um espaço público que, ao mesmo tempo, 

ressalta a identidade do Estado diante dos interesses privados e a possibilidade de 

integração material envolvendo aspectos jurídicos e de políticas públicas de forma a 

proporcionar reconhecimento e igualdade material de toda a população na sociedade. 

 
Palavras-chave: Cidadania; políticas públicas; Emmanuel Lévinas; igualdade material; 

integração. 
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RESUMO 

Introdução 

A presente comunicação visa criticar o sistema econômico e a estrutura de bem- 

estar social dos Estados contemporâneos a partir da noção de “sociedade de risco” do 

sociólogo Ulrich Beck. 

 
Objetivos 

Argumentar que falhas intrínsecas do sistema econômico e da estrutura de bem- 

estar social comprometem a realização dos direitos humanos de uma sociedade, em 

especial, em momentos de crise. 

 
Metodologia 

O argumento se baseia nos seguintes pontos: (1) as sociedades capitalistas 

contemporâneas se tornaram complexas em diversos aspectos e estes fariam com que as 

sociedade se tornassem sociedades de risco, pois estaríamos não somente à mercê de 

eventos que essas estruturas mesmo causam, mas, também, sujeitos ao colapso sistêmico 

e social devido eventos imprevistos de larga escala, como o Sars-CoV-2 deixou claro; (2) 

essa complexidade social ocorre, em especial, no atual tipo de capitalismo em que 

vivemos, que exige, cada vez mais, novas formas ainda mais complexas de relações 

econômicas e tecnológicas para se sustentar; (3) esse colapso ocasionaria uma situação 

social preocupante, sem qualquer tipo de resposta governamental adequada ou possível, 

dado o tipo de sociedade que vivemos, uma capitalista financeira e tardia, o que causaria, 

também, um colapso no estado de bem-estar social e, consequentemente, na realização 

dos direitos humanos. 

 
Considerações finais 
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Por fim, será proposto que a superação desta sociedade de risco seria através de 

medidas que criassem estruturas de bem-estar social eficientes que seriam acionadas em 

momentos de crise ou, simplesmente, com o abandono do atual sistema econômico. 

 
Palavras-chave: direitos humanos; estado de bem-estar social; capitalismo tardio; 

sociedade de risco; Sars-CoV-2. 
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RESUMO 

O presente trabalho faz parte da pesquisa, ainda em desenvolvimento, de tese de 

doutorado no Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos – 

PPGIDH/NDH/UFG, que se insere na linha de pesquisa “Fundamentos Teóricos dos 

Direitos Humanos”, tendo como eixo temático “Democracia e Desigualdades”. Trata-se 

de ensaio exploratório que busca refletir sobre os efeitos políticos e sociais do 

neoliberalismo em Goiás, com considerações interpretativas da peculiar integração 

periférica com o novo sistema de acumulação. São recuperados traços gerais da 

experiência coronelista que caracterizou a sociedade goiana do início da República, dada 

sua pouca influência nos negócios nacionais, o estado desfrutou de relativa autonomia, 

constituindo-se politicamente pela disputa oligárquica entre grupos familiares, resultando 

em marcante característica que se perpetuaria ao longo dos anos. Nem mesmo as 

intervenções externas na política goiana (1930 e 1964), ocorridas em contextos distintos, 

resultou na suplantação do controle das oligarquias, mantendo as bases materiais de 

produção e a concentração de riquezas e de poder, passando pela incorporação de novos 

atores aos círculos oligárquicos. Assim poderíamos entender como a “modernização” do 

estado adaptou aos preceitos tipicamente neoliberais, traços politicamente conservadores, 

com significantes consequências para a ampliação da desigualdade social. O ápice das 

medidas neoliberais em Goiás está sintonizado com as medidas adotadas pela política 

econômica do Plano Real, a disputa entre as oligarquias incorporou ao discurso político 

expressões e terminologias “modernizadoras”, intensificando os processos de exploração. 

Trata-se de um período em que o neoliberalismo prosperou desimpedidamente por Goiás, 

todas as lideranças oligárquicas se afinaram em torno de projetos muitos semelhantes. 

Nesse contexto pode-se observar a privatização de empresas públicas, o incremento de 

taxas e tarifas básicas, a terceirização de serviços essenciais, a redução da qualidade de 

vida e ampliação da desigualdade social. A reflexão sobre as consequências políticas e 

sociais do neoliberalismo em Goiás indica para um processo ainda em curso, com indícios 

de ser intensificado pela radicalização da direita no Brasil e em Goiás, corroborando com 

a interpretação da formação de uma organização social excludente e autoritária, o 

neoliberalismo oligárquico. 

 
Palavras-Chaves: democracia; desigualdade; coronelismo; neoliberalismo 
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RESUMO 

 

Introdução 

O artigo pretende, à luz das ações municipais, estaduais e federais no combate à 

pandemia do novo coronavírus (Covid-19), estudar a responsabilização do Estado 

brasileiro, dentro do sistema judiciário brasileiro e na corte interamericana de direitos 

humanos, sobre as condutas estatais comissivas e omissivas primando medidas sanitárias 

de isolamento social ou a retomada da atividade e crescimento econômico, por meio da 

análise de decisões judiciais sobre a responsabilização do Estado e uma análise sociofiscal 

dos recursos alocados no combate à pandemia, correlacionando-se as condutas aos 

resultados esperados. 

Estudar-se-á a dicotomia entre a proteção da saúde pública e o crescimento 

econômico que, em tese, posicionam-se de forma antagônica entre si. Visa-se subsidiar 

respostas ao argumento alçado no debate público que colocavam as mediadas sanitárias 

de prevenção e combate à pandemia como razão da retração econômica, em prol da 

flexibilização das restrições sanitárias, o que ganhou proporções ainda maiores comfalas 

do Presidente da República que acusava Governadores e Prefeitos, fazendo ilações 

relacionadas com possíveis consequências em responsabilizações que viriam a recair 

sobre os Estados nacionais em medidas judiciais ajuizada por possíveis prejudicados pelos 

atos restritivos. 

Parte-se de uma análise jurídica sobre a responsabilização do estado na restrição 

da atividade econômica em razão do controle sanitário para propagação da pandemia, 

analisando-se as teorias jurídicas de responsabilidade estatal e como são aplicadas pelo 

Poder Judiciário e pela corte interamericana de direitos humanos, seja no direito público, 

seja no direito privado. 

Passa-se para a análise das medidas adotadas no combate ao novo coronavírus, 

especialmente sobre o discurso adotado pelo Governo Federal e a forma de utilização dos 
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recursos disponibilizados para tal. Far-se-á uma análise sociofiscal das políticas 

desenvolvidas, recursos alocados e a responsabilização dos agentes públicos sobre os 

eventuais prejuízos aos indivíduos. 

 
Objetivos 

O primeiro objetivo do presente trabalho é correlacionar a aplicação teorética da 

responsabilidade do Estado face às restrições da atividade econômica em prol da saúde 

pública, verificando se é possível ou não sua responsabilização. 

O segundo objetivo é levantar dados sobre a aplicação dos recursos no combate 

à pandemia do novo coronavírus e verificar se é possível ou não a responsabilização do 

Estado por atos ou omissões. 

O terceiro objetivo é verificar se o discurso que coloca em oposição a atividade 

econômica e a proteção da saúde pública, por meio de medidas restritivas de direitos 

individuais, tem legitimidade prática e teórica. 

 
Metodologia 

O estudo fará uma revisão bibliográfica das teorias de responsabilidade do Estado 

e a correspondente análise qualitativa das decisões judiciais do Judiciário brasileiro e da 

corte interamericana de direitos humanos que imputaram ou não responsabilidade ao 

Estado em razão de medidas restritivas de direitos individuais e proteção social, 

especialmente no impacto financeiro no setor produtivo sofreu em razão dessas restrições. 

Far-se-á uma coleta de dados oficiais sobre os gastos com programas de combate 

à pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e auxílio econômico às empresas brasileiras, 

passando-se a uma análise qualitativa destes dados, para verificar, com base nas 

referências bibliográficas, a possibilidade de se responsabilizar o Estado brasileiro (seja 

na esfera municipal, estadual, distrital ou federal) em eventual atuação comissiva ou 

omissiva na implementação de medidas de combate à pandemia e de retomada do 

crescimento. 

Far-se-á um estudo comparado entre outras crises sanitárias já vividas, 

especialmente na pandemia da gripe espanhola, correlacionando as medidas tomadas à 

época às medidas adotadas na pandemia do novo coronavírus. Estudar-se, também, as 

medidas adotadas por outros países no combate à pandemia, verificando se a oposição 

entre saúde pública e atividade econômica se mostrou verdadeira. 
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Resultados 

Pela análise das teorias de responsabilidade civil do Estado não se verificou 

possível sua responsabilização pelas perdas individuais do setor produtivo, tendo o Poder 

Judiciário afastado qualquer pedido de indenização em casos semelhantes. 

Igualmente, verificou-se uma suboferta de proteção estatal efetiva no combate à 

pandemia do novo coronavírus, ao se utilizar cerca de 30% (trinta por cento) dos recursos 

destinados ao combate à pandemia, demonstrando uma baixa vontade do Estado brasileiro 

em efetivamente combater o vírus. 

No que tange os auxílios financeiros ao setor produtivo, sobretudo aos micro e 

pequenos empresários, responsáveis por empregarem mais de 80% (oitenta por cento) da 

população brasileira, as medidas de socorro ofertadas pelo governo federal, por meio de 

auxilio financeiro via setor bancário, não se mostraram eficazes, fazendo-se com que a 

retração econômica fosse mais grave do que verificado em outros países que adotaram 

medidas de isolamento social e consequente paralisação da atividade econômica. 

Comparando-se as medidas de isolamento social realizadas na pandemia da gripe 

espanhola, bem como as realizadas por outros países como a Alemanha e Nova Zelândia, 

verificou-se que não há dicotomia entre as medidas de proteção sanitária, especialmente 

isolamento social, com a queda do setor produtivo. 

A corte interamericana de direitos humanos, em julgamento recente, julgou como 

possível a responsabilização do Estado brasileiro em ação omissiva na preservação da 

vida e na garantia de meios adequados para a população ter seus direitos individuais, 

especialmente a vida e ressarcimento dos prejuízos patrimoniais e morais, pelo que se 

vislumbra igualmente possível a condenação no cenário atual, em razão do quadro 

omissivo detalhado. 

 
Considerações finais 

Conclui-se que as polêmicas levantadas, com forte caráter midiático, ao logo do 

processo de combate a pandemia pelo detentor do maior cargo do executivo nacional, 

muitas vezes corroborado por sua equipe ministerial, são discussões que não encontram 

supedâneo mínimo do ponto de vista jurídico, revelando tanto a experiência internacional, 

quanto o que já ocorrera no passado, que a pretensa dicotomia entre atos restritivos para 

garantia da saúde e a liberação completa da atividade econômica, 
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simplesmente não subsistem a análise cuidadosa dos dados e materiais já produzidos por 

outros autores no passado. 

Outrossim, a responsabilização jurídica pelo cumprimento de medidas destinadas 

a garantir a vida e saúde dos cidadãos não são juridicamente viáveis de responsabilização 

de per si por parte dos afetados que tiveram suas atividades impedidas ou limitadas do 

ponto de vista trabalhista, sendo relevante a constatação de que os eleitos para receberem 

as benesses do Estado no momento pandêmico de fato não foram aqueles que possuem o 

maior número de postos de empregos, tampouco se nota o total empenho na construção 

da infraestrutura elementar e aquisição de insumos para combate ao COVID19 pela 

estrutura governamental que deixou significativa parcela do que fora empenhado para ser 

gasto simplesmente sem emprego efetivo, tendo como consequência a sobre de recursos. 

Por fim, parece haver viabilidade jurídica para questionamentos que envolvam a 

responsabilização do Estado brasileiro por conduta omissiva na preservação da vida, a luz 

de precedentes da CIDH, em especial o caso dos empregados da fábrica de fogos de Santo 

Antônio de Jesus e seus familiares, que podem gerar consequências também para o pessoal 

da saúde e outras atividades fundamentais que, em meio a todo o contexto pandêmico, 

tem desempenhado suas atividades com diversas deficiências de materiais e insumos, em 

um cenário de sobra de orçamento. 

 
 

Palavras-chave: Sociologia Fiscal. Sade Pública. Responsabilidade. Atividade 

Econômica. 
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RESUMO 

A COVID-19 é uma doença causada pelo SARS-CoV-2, que tem causado inúmeras 

mortes e adoecimentos, sobretudo vinculadas às condições e relações de trabalho. O STF 

decidiu que a contaminação por Covid-19 em ambiente de trabalho configura como 

doença ocupacional. O Ministério da Saúde o incluiu na lista de doenças relacionadas ao 

trabalho (LDRT), de acordo com a Portaria nº 2.309, de 28 de agosto de 2020. Entretanto, 

foi publicada a Portaria n. 2.345, que torna sem efeito essa Portaria. Sendo que a Portaria 

2.384 revigora a LDRT de 1999. O CNS publicou a Resolução nº 643, de 02 de setembro 

de 2020. Nesta perspectiva, foi realizado um levantamento de dados cujo objetivo foi 

investigar se houve aumento nos requerimentos de benefíciospor incapacidade no período 

da pandemia por Covid 19. Este foi realizado no Sistema Único de Informações de 

Benefícios do INSS e abarcou quatro municípios do Estado do Rio Grande do Sul, Canoas, 

Esteio, Novo Hamburgo e São Leopoldo. Foram selecionadosos meses de março a agosto 

de 2019 e de 2020, para a comparação dos dados. Verificou-se que houve um aumento 

extremo de requerimentos, quando comparados os meses de junho e julho. Em Esteio 

houve um aumento de 102,7% de requerimentos no mês de junho e 143,9% no mês de 

julho. Em São Leopoldo este acréscimo foi de 58,5% em junho e de 86,1% em julho. Em 

Novo Hamburgo as solicitações aumentaram em junho 76,2% e em julho de 101,8%. E, 

em Canoas o aumento foi de 61,1% no mês de junho e 95,9% no mês de julho em relação 

ao ano de 2019. Conclui-se que há urgência da Covid-19 fazer parte da atualização da 

Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho, considerando a evidência do aumento da 

concessão dos benefícios por incapacidade no período pandêmico. 

 
Palavras-chave: Covid-19; LDRT; Direitos Humanos. 
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RESUMO 

Os efeitos da pandemia do Covid-19 revelaram as fendas da estrutura de desigualdades 

sociais no Brasil. Reforçando o grau de injustiça e de alijamento dos benefícios e serviços 

dispostos à população, os direitos de todos estão marcados pela insegurança no 

recebimento dos benefícios sociais de natureza universal e alimentar. Há que se considerar 

a urgência em promover no país novo marco regulatório de assistência, de saúde e de 

seguro social coletivo em face de novos riscos não previstos no sistema securitário. Neste 

sentido, as crescentes discrepâncias entre o universo do trabalho protegido sob o mito da 

universalidade da proteção e do atendimento, colocam em cheque pela primeira vez, o 

Sistema Social grafado há trinta e dois anos na Constituição Social e Democrática de 

Direito(s) vigente. A presente investigação embasa-se nos conteúdos dos direitos 

universais morais e éticos contidos nas regras constitucionais dos sistemas de saúde, 

assistência e previdência pátrios, que visam "ações de relevância pública para sua 

promoção, proteção e recuperação", bem como o dever do Estado na formulação da 

política e da execução das ações de saneamento básico, artigos 196 a 200 vigentes ,que 

alinhados ao disposto no inciso primeiro, do artigo 201, ampliam a proteção contra o 

"risco doença", assegurando ao trabalhador, renda substitutiva decorrente do 

afastamento do trabalho ou da perda deste. Completa o ambiente de previsão orçamentária 

da Seguridade Social, a destinação de benefícios de Assistência Social, nos termos do 

artigo 203, do Beneficio emergencial Covid19, do Bolsa Família e do BPC, beneficio 

devido ao idoso e ao incapaz permanente sem renda e sem trabalho. Portanto, o presente 

estudo tem por eixo a análise dos limites do sistema securitário de proteção social pátrio e 

seus ramos, examinando a extensão dos direitos à cobertura e ao atendimento, a natureza 

dos benefícios e o grau de prolongamento da proteção a partir da doença, da sequela, da 

cura e da restauração da capacidade para o trabalho e para a vida independente pós-Covid 

19. A pesquisa fundamenta-se no direito universal à solidariedade social (Alain Soupiot), 

na sociedade de risco que a todos impõe novos eventos ambientais, sanitários, 

epidemiológicos a serem incorporados pelo Sistema Social (Ulrick Beck), no processo de 

desenvolvimento das capacidades como dever moral para as sociedades (Martha 

Nussbaum), no direito dos povos (John Rawls), nos direitos humanos ao desenvolvimento 

(Michel Villey), no reconhecimento de que novas injustiças em uma sociedade ultraliberal 

devem ser combatidas (Bauman e Danny Dorling), e no sistema de seguridade social 

revisitado (Wagner Balera e Almansa Pastor). Portanto, a medida da segurança social, 

como direito universal capaz de promover a dignidade e o bem-estar dos cidadãos, impõe 

a garantia de celeridade no atendimento a todos os indivíduos em situação de risco social, 

mediante mínimo de condições existenciais e de vida digna. A Seguridade Social inserida 

no sistema constitucional, é direito social e fundamental, não podendo ser reduzido, mas 

majorado nos termos da necessidade individual. 

 

Palavras-chave: Seguridade Social; dignidade humana; injustiça social; sociedade de 

risco. 
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RESUMO 

Introdução 

No atual momento brasileiro ocorrem fenômenos associados ao lawfare e suas 

categorias contíguas do estado de exceção e do ativismo judicial (judicialização da política 

e politização do judiciário). Sob o pretexto de promover implacável combate à corrupção, 

agentes dos órgãos estatais, especialmente do Sistema de Justiça, colocam em prática 

procedimentos que vulneram os direitos fundamentais e corroem as bases do Estado 

Democrático de Direito. 

Entrementes, recentes decisões judiciais dos tribunais superiores anularam 

condenações proferidas nos processos instaurados no âmbito da Operação Lava Jato. Torna- 

se importante analisar tais decisões, em especial, os da Corte Máxima, para identificar 

vetores de nulidade de processos judiciais por violação aos princípios universais da 

dignidade da pessoa humana. 

Objetivos 

Demonstrar a relevância dos princípios universais que resguardam a dignidade da 

pessoa humana como vetores de validade dos processos judiciais, tendo em vista a efetivação 

de uma sociedade democrática 

Metodologia 

O procedimento envolve pesquisa bibliográfica, avaliação normativa, doutrinária e 

jurisprudencial com ênfase nas decisões dos tribunais superiores sobre princípios universais 

de direitos humanos no âmbito da Operação Lava Jato. 

Os métodos adotados são o hermenêutico e comparativo de análise da norma e 

jurisprudência pertinentes, bem como o hipotético-dedutivo, referenciado na doutrina do uso 

estratégico do Direito e categorias contíguas, mediante hipótese de trabalho que será 

investigada quanto ao alcance e consistência das respostas provisórias ao problema posto. 
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Resultados parciais 

Espera-se obter elementos de validade, a contrario sensu, de nulidade do processo judicial, 

a partir da análise das decisões dos tribunais superiores ou mesmo de sentenças, transitadas em 

julgado, que declararam a nulidade total ou parcial dos processos da Lava Jato, por ofensa aos 

princípios universais, verbi gratia, no Supremo Tribunal Federal - STF, Habeas Corpus – HC 

166.694/SP, de 12 de fevereiro de 2019, transgressão do direito à prova e à paridade de armas; HC 

157.627 AGR/PR, de 27 de agosto de 2019, violação do contraditório e ampla defesa; HC 144.615 

AGR/PR, de 25 de agosto de 2020, infração à imparcialidade do juízo. 

A 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), em 27 de junho de 

2017, no processo penal nº 501-2331.04.2015.404.7000, anulou sentença condenatória 

proferida com fundamento nas declarações de agente colaborador, sem qualquer lastro 

probatório nos autos referidos. 

A sentença proferida pelo juízo da 12ª Vara Federal de Brasília, em 4 de dezembro 

de 2019, transitada em julgado, julgou improcedente a ação civil pública federal e absolveu 

os réus, consignando que a imputação tão só buscou criminalizar a política. 

Considerações Finais 

No contexto da Operação Lava Jato, a análise dos julgados, objeto da pesquisa, 

possibilitará formular vetores de nulidade de processos judiciais por violação aos princípios 

universais. 

 
Palavras-chave: lawfare; estado de exceção; ativismo judicial; princípios universais; 

nulidade do processo judicial. 
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EIXO 5. EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 

 
EMENTA DESCRITIVA: Este Grupo de Trabalho (GT) contempla pesquisas que 
se relacionam com o campo da educação e dos direitos humanos, por meio de 
discussões voltadas à bioética, à formação profissional, as teorias de gênero e de 
sexualidade. O GT, nesse sentido, apoia-se no cumprimento de diretrizes do 
Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos para a educação básica e 
superior, assim como para a educação formal e não formal (profissionais da 
Educação, Justiça, Segurança Pública), dialogando com as questões: 
 
- Metodológicas do ensino/aprendizagem no campo dos direitos humanos, de 
forma a investigar e discutir a interdisciplinaridade e a transversalidade de 
conteúdo, relacionados ao contexto escolar e fora dele; 
 
- Teóricas no que se refere aos estudos de gênero e sexualidade e sua 
compreensão e análise em diferentes contextos, à luz de conceitos da ética, tais 
como diversidade, alteridade, respeito, responsabilidade; 

 
- Problemas da tutela profissional em relação a grupos/pessoas consideradas 
incapazes de autodeterminação - como é o caso de crianças, deficientes, pacientes 
terminais, dependentes químicos, populações indígenas – nestas situações de 
diferenças óbvias entre os sujeitos, cabe discutir o estigma, o preconceito, a 
alteridade, o reconhecimento do outro, o exercício da cidadania. 

 
 

COORDENADORES 
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NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS HUMANOS 
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Profa. Dra. Maurides Batista de Macêdo Filha² 

 

 
RESUMO 

 

O presente artigo tem por objetivo promover reflexões sobre os resultados obtidos com a 

pesquisa desenvolvida entre os anos de 2017 e 2019 sobre a formação profissional da 

Polícia Civil do Estado de Goiás na perspectiva dos Direitos Humanos. A implementação 

de políticas de Direitos Humanos no sistema de segurança pública deu-se tardiamente e 

ainda hoje encontra dificuldades para consolidar um modelo de segurança pública capaz 

de garantir o acesso a direitos e o pleno exercício da cidadania. Levando em consideração 

esta premissa, o estudo em questão investigou se a Polícia Civil do Estado de Goiás 

implementou a proposta didático-pedagógica de abordagem transversal e interdisciplinar 

de temas relacionados aos Direitos Humanos no currículo da formação profissional dos 

policiais civis goianos, conforme preconizado pelo Plano Nacional de Educação em 

Direitos Humanos (PNEDH), de 2006, e pela Matriz Curricular Nacional para Ações 

Formativas dos Profissionais da área de Segurança Pública (MCNSP), de 2014. Para tanto, 

foi realizada uma análise documental comparada dos currículos de formação profissional 

dos agentes, escrivães e delegados da Polícia Civil do Estado de Goiás dos anos de 2017 

e 2019, respectivamente, com algumas diretrizes das referidas políticas estabelecidas pelo 

Governo Federal para a formação em Direitos Humanos dos profissionais de segurança 

pública. Além disto, foram aplicados questionários “survey” a trinta e seis policiais civis 

goianos que participaram da formação profissional do ano de 2017 na condição de alunos, 

professores e/ou gestores da Escola Superior da Polícia Civil do Estado de Goiás. Os 

resultados obtidos com o desenvolvimento da pesquisa indicaram, entre outros elementos, 

a não adesão da Polícia Civil goiana ao PNEDH (2006) e à MCNSP (2014), além da 

inexistência de política institucional, no Estado de Goiás, para a formação inicial e 

continuada de seus agentes de segurança pública. Portanto, um novo modelo profissional 

de polícia, orientado por princípios de governança e efetivamente concebido como 

promotor de Direitos Humanos, capaz de garantir os direitos de todasas pessoas, requer a 

mudança das práticas e da concepção de atuação dos profissionais de segurança pública 

no país. 

 

Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos; Segurança Pública; Cidadania. 
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RESUMO 

 

Esse resumo tem como objetivo principal investigar o pensamento da teórica pós- colonial 

Gayatri Chakravorty Spivak, e, especificamente, apresentar suas idéias enquanto teórica 

pertencente aos Estudos Subalternos, ao final, analisar como sua teoria pode ser aplicada 

em uma análise no campo do direito. A questão fundamental a se pensar é em como os 

Estudos Subalternos poderiam contribuir para o pensamento na teoria crítica do direito no 

Brasil? De que forma usar a idéia de desconstrução de Derrida, utilizada por Spivak dentro 

da problemática brasileira? Como metodologia e material de análise (crítica), serão 

trabalhados teóricos como Gayatri C. Spivak e Derrida (Estudos Subalternos e 

Desconstrução). Quanto ao método de procedimento, foram utilizados o bibliográfico e o 

documental, com a finalidade de cotejar, na bibliografia, os argumentos e fatos existentes 

para trazer a melhor solução possível para a problemática apresentada. Gayatri C. Spivak 

é considerado um dos autores dentre os mais importantes que traduziram Jaques Derrida, 

sua análise não deixa de partir de um sujeito que é subalternizado pela prática colonial, 

por países que se chamam de ocidente e tem uma característica específica de dominação 

que se relacionam à imbricação de violências que partem de processos de servidão e 

dominação política. Segundo Spivak o termo desconstrução foi inicialmente cunhado 

por Derrida, e ela busca interpretar a desconstrução fornecendo princípios práticos para o 

filósofo que se entende como desconstrutivo. A autora se utiliza do processo de 

desconstrução como uma proposta para se desfazer de forma produtiva o legado do 

iluminismo europeu que é a estética (o desfazer produtivo tem a idéia de uma Educação 

Estética). A sua proposta do desfazer produtivo é voltada para o âmbito acadêmico, pois, 

a globalização aconteceu em todos os aspectos das nossas vidas e apenas uma educação 

estética que vai permitir continuar a preparar para essas mudanças, que é a 

contemporaneidade desigual, aparentemente acessível e incapaz de ser interpretada pela 

vida da polaridade (moderno/tradição, colonial/pós-colonial). Pensando dentro do 

contexto da educação, do ensinar direito na Universidades, é perceptível a grande 

influência eurocêntrica de pensadores como alternativa para resolução dos conflitos 

brasileiros, nesse resumo, como exemplo, o foco de discussão será acerca da cultura 

jurídica na tradição do direito possessório no Brasil. Na realidade jurídica territorial no 

Brasil está presente a imposição da propriedade privada diante de toda uma diversidade 

fundiária, sendo a lógica da propriedade privada o paradigma refletido no espelho, e as 

outras formas de propriedade que se adequem a ele. Assim, tem-se de primeira mão o 

elemento da prática de educação no ensino do direito. Partindo desse ponto entende-se ser 

necessário um método de ensino desconstrutivo e mais abrangente trazendo formas e 

categorias presentes naproblemática atual e, inclusive, novas (velhas) formas de se pensar 

direito sob ponto de vista dos legisladores e juízes, formas que abrangeriam mais a 

diversidade cultural presente no Brasil. 
 

Palavras-chave: Desconstrução; Educação; Direito; Gayatri Chakravorty Spivak. 
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LUTAS POLÍTICAS, DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM TEMPOS SOMBRIOS 

Autoria: Vanderlei Balbino da Costa 

 

 

 
RESUMO 

As lutas pelo (re)conhecimento de direitos datam-se de séculos. Da Declaração Universal 

Dos Direitos Humanos a possibilidade da promoção da inclusão escolar das pessoas com 

deficiência (PCD), vivemos os mais diversos estágios de discriminação, estereótipos, 

preconceitos e estigmas contra aqueles que não se encaixam nos "padrões de normalidade 

e perfeição" (GOFFMAN, 1988). Estigmatizar foi sempre uma marca perversa da 

sociedade que não respeita o outro, o diferente, o (des)semelhante no espaço escolar 

(AMARAL, 1992). Ao se referir a inclusão escolar das PCD, presenciamos pois, traços 

de rejeição aos mais variados direitos humanos. Só para exemplificar, no Brasil, vivemos 

o período da integração, no qual as PCD tinham que se adaptar ao sistema, não cabendo a 

sociedade esse papel. Caso esses não conseguissem, a culpa pelo seu fracasso não era do 

sistema, da escola e nem ao menos dos professores. A questão suleadora desse estudo se 

consubstanciou em: Por que não há respeito aos direitos das pessoas com deficiência nas 

escolas? Os objetivos do estudo foram: Entender porque em pleno século XXI, ainda não 

há respeito aos processos includentes das pessoas com deficiência, indígenas e 

quilombolas; Discutir as razões políticas pelas quais, no Brasil, estamos a cada momento 

perdendo nossos direitos; Identificar na nova Política Nacional de Educação as ações de 

perversidades que estão propondo para que as pessoas com deficiência voltem ao mundo 

da segregação, exclusão e marginalização. Nossa opção nessa investigação foi pela 

pesquisa qualitativa (SEVERINO, 2016). Os referenciais utilizados ao longo de três 

décadas mostraram que foram muitas as lutas para que a sociedade (re)conhecesse os 

direitos das pessoas com deficiência. Direitos esses, hoje, tirados a duras penas pelo braço 

do gestor que não consegue conviver e respeitar as diferenças na e para a diversidade. 

Resultados nos mostram que se por um lado, que lutamos décadas para incluir os 

minorizados sociais, por outro, com apenas a publicação de um decreto, nossos direitos 

são arrancados pelas ações estatais (BRASIL, DECRETO nº 10.502/2020). Nos últimos 

anos temos vivenciado atos políticos efetivados apenas para marginalizar minorizados 

sociais. Os resultados dessas arbitrárias ações propostas pela nova política recém 

publicada trazem como consequência o retorno das PCD às salas segregadas, separadas 

nas escolas dos demais que a sociedade erroneamente chama de “normais”. Nossas 

considerações, óbvio, não conclusivas nesse estudo são as de que precisamos nos 

mobilizar frente a essas ações que, ao invés de ampliar os processos includentes às PCD, 

querem promover a segregação, retrocedendo três décadas, pondo fim às lutas pelo 

(re)conhecimento das diferenças. 

 

 
Palavras-chave: Lutas políticas. Direitos Humanos. Minorizados Sociais. 
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DIREITO A EDUCAÇÃO: O TRABALHO PRECOCE COMO ENTRAVE PARA 

ACESSO E PERMANÊNCIA NO ENSINO MÉDIO 

 
Autoria: Ana Carolina Corrêa Salvio 

 

RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivos refletir acerca do direito a educação que assiste a 

juventude brasileira, sobretudo no Ensino Médio público, bem como analisar a partir de 

dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos últimos 

2 (dois) anos, como o ingresso precoce no mundo do trabalho pode ser um entrave para o 

acesso e permanência dos (as) jovens filhos (as) da classe trabalhadora nos contextos 

escolares formais. A ideia geral que conduz a pesquisa é que, apesar da legislação 

brasileira, consagrar o direito a educação pública, gratuita e de qualidade, conceber que 

mais que um direito, dar acesso à educação de forma igualitária e equitativa para todos e 

todas, assim como condições para nela permanecer e avançar, são requisitos primordiais 

para qualquer sociedade que pretenda ser mais igualitária, justa, democrática e fraterna – 

tal direito não vem sendo experimentado de forma plena por muitos jovens (as) brasileiros 

(as), oriundos (as) de camadas sociais desfavorecidas, especificamente, no que concerne 

ao Ensino Médio. Para atingir os objetivos propostos e verificar a hipótese, realizou-se 

pesquisa bibliográfica e na base de dados do IBGE, no último biênio, que trata do tema 

trabalho e educação. O estudo demonstra que as relações entre educação e trabalho, e as 

dificuldades e implicações que o trabalho precoce gera para a vida escolar dos (as) jovens 

(as) brasileiros (as), principalmente para os (as) mais pobres, alterou-se ao longo dos anos 

de forma incipiente. Os dados revelam que a educação brasileira no que tange ao acesso 

no Ensino Médio, melhorou em certa medida em termos quantitativos, aumentando o 

número de matriculas. Porém, os números também demonstram que esse crescimento não 

é suficiente para chegar ao estabelecido pelo Plano Nacional de Educação (2014 a 2024). 

Diante disso, infere-se que a agenda de políticas públicas educacionais voltadas para o 

Ensino Médio e inserção adequada dos (as) jovens no mundo do trabalho, em termos 

genéricos, ainda não alcançou verdadeiramente o “chão da escola” pública. Verifica-se 

que o ingresso precoce no mundo do trabalho precariza as relações nele estabelecidas, 

retira dos (as) jovens a possibilidade de formação sólida, cidadã e crítica, além de 

vulnerabilizar os mesmos, que cada vez mais cedo e com menos formação são forçados a 

trabalhar de forma alienada, para garantir sua sobrevivência, abandonando a escola ou não 

se dedicando a ela como deveriam. Vê-se que é preciso ter vontade política e social para 

realização dessa empreitada, cabendo a todos e a cada um, a tarefa de lutar pela superação 

das dualidades estruturais da educação, de modo a não deixar ninguém para trás, pois 

“se o país não for pra cada um, pode estar certo, não vai ser pra nenhum... (SKANK, 

1994). 

 

Palavras-chaves: Direitos Humanos; Juventude; Educação Pública. 
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SOFRIMENTO PSÍQUICO EM PROFESSORAS DAS SÉRIES INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL EM TRABALHO PEDAGÓGICO REMOTO 

DURANTE A PANDEMIA DO COVID-19 
 

Autoria: Susi Francis Amaral Piva Piva (PPGIDH/UFG) 

Orientadora: Profa. Dra. Aline Nicolino (PPGIDH/UFG) 

 
 

RESUMO 

Introdução 

A pandemia do Covid-19 modificou abruptamente nossa realidade, alterando o 

funcionamento de várias instituições, principalmente, da escola. As/os professoras/es, por 

sua vez foram enredadas/os pela quarentena e pela necessidade de distanciamento social, 

especificamente, as professoras das séries iniciais da educação básica, mulheres que foram 

restritas em seus próprios lares e em suas próprias realidades. Sobre muitas destas 

trabalhadoras da educação, assim como, a maioria das mulheres que realiza trabalho 

remunerado, já incidia a dupla e até tripla jornada de trabalho (cuidado com a casa e filhos, 

trabalho e até estudos), o isolamento social fez com que se acumulassem as atribuições de 

várias ordens e naturezas. As modificações ocorridas no trabalho desenvolvido por 

professoras das séries iniciais da rede pública de ensino potencializaram o processo de 

precarização do trabalho docente, resultando em sofrimento psíquico, como aumento do 

estresse, da ansiedade, crises de pânico e outros adoecimentos psíquicos nestas 

profissionais. Além do planejamento, elaboração, organização e execução da atividade 

pedagógica - que é a realidade do trabalho docente em todas as modalidades de ensino – 

passou ocorrer no mesmo espaço e as vezes no mesmo momento a sobrecarga do cuidado: 

da organização da casa, a elaboração dos alimentos, o cuidado com as crianças e com os 

idosos da família. A chamada “nova realidade” apresentada pelo Coronavirus modificou 

sobremaneira o trabalho docente nas séries iniciais, precarizando intensamente o exercício 

profissional e situações bastante normalizadas na educação brasileira, como o 

voluntarismo dos profissionais da educação em escolas públicas. Que se manifesta por 

exemplo quando da falta material pedagógico: papel, tinta, lápis, ou mesmo, quando do 

pagamento de serviço de Internet por parte de professoras/es, infelizmente, esse 

movimento é a marca da educação pública brasileira. Desde que o trabalho remoto 

pedagógico se iniciou em meio a emergência sanitária, foram os computadores, celulares, 

programas, aplicativos, serviços de internet e energia elétrica das/os próprias/os 

professoras/es utilizadas para a realização das aulas; novamente, os profissionais da 

educação buscam suprir o papel do Estado. 
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Objetivo 

Realizar levantamento sobre os principais sintomas psicológicos e os impactos 

na saúde mental de professoras das séries iniciais do ensino fundamental da rede pública 

do Distrito Federal, surgidas a partir da realização do trabalho pedagógico remoto. 

 
Metodologia 

A pesquisa foi realizada através de entrevistas semiestruturadas com professoras 

das séries iniciais do ensino fundamental da rede pública do Distrito Federal, através de 

levantamento de publicações estatísticas e revisão bibliográfica sobre a saúde mental e 

sofrimento psíquicos de docentes em trabalho pedagógico remoto. 

 
Resultado 

A pandemia do Covid-19, precarizou o trabalho pedagógico realizado de forma 

remota (home office), trazendo sérias consequências a saúde mental das professoras 

pesquisadas. Verificou-se um agravamento da saúde mental e o consequente sofrimento 

psíquico, como aumento de estresse, ansiedade, crises de pânico e outros adoecimentos 

psíquicos, em professoras das séries iniciais da rede pública decorrentes do trabalho 

pedagógico remoto imposto pela pandemia. 

 
Considerações Finais 

As condições do trabalho docente remoto (home office), o acúmulo de atividades 

domésticas, assim como, de cuidado realizados durante a pandemia do Covid- 19, 

trouxeram as docentes das séries iniciais do ensino fundamental da rede pública sérios 

prejuízos a saúde mental e sofrimento psíquico o que se constitui em grave questão de 

Direitos Humanos. 

 
Palavras-chave: Educação; precarização; gênero; professoras; Covid-19 
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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER DURANTE A PANDEMIA: UM ESTUDO 

PANORÂMICO SOBRE A POLÍTICA DE ACOLHIMENTO E DENÚNCIA NA 

CIDADE DE GOIÂNIA 

Autoria: Simone dos Santos Abadia (PPGIDH/UFG) 

Orientadora: Profa. Dra. Aline Nicolino (PPGIDH/UFG) 

 
 

RESUMO 

 

Introdução 

No Brasil a realidade relacionada à violência doméstica demonstra que as 

mulheres e as crianças foram as mais afetadas e prejudicadas dentro desse contexto 

pandêmico. Dados publicados pelo Fórum Nacional de Segurança Pública indicam que 

houve uma redução no número de denúncias em delegacias em todo país, no entanto, em 

relação aos casos mais graves, como a violência letal, houve aumento considerável em 

alguns Estados, como Acre e Amapá. Em Goiânia, esse índice de denúncia retrocedeu 

durante o período de março a outubro de 2020, em virtude da diminuição de denúncias e 

de registros nas Delegacia Especializadas de Atendimento à mulheres vítimas de 

violência. Os dados apontam maior dificuldade enfrentada pelas mulheres em pedir ajuda, 

a perda de redes de apoio, dependência financeira ou psicológica, assim como a 

desconfiança relacionada aos serviços ofertados. Percebe-se que durante a Pandemia, a 

maioria das ações e projetos voltados para mulheres vítimas de violência não as alcançou, 

as quais provavelmente continuam sofrendo violências sem a intervenção do Estado. Essa 

considerável redução nos números de denúncia em Goiás, somada a ineficazes e 

desarticuladas políticas públicas implementadas nesse período é o tema de análise deste 

trabalho. 

 

Objetivo 

Apresentar um panorama sobre a violência doméstica contra mulheres 

no período de pandemia e as intervenções políticas realizadas na cidade de Goiânia. 

 
 

Metodologia: 

A pesquisa foi realizada em sites ‘oficiais’, por meio das palavras-chave 

‘violência, pandemia, mulheres’, selecionando informações sobre: dados oficiais 

relacionados à violência contra mulheres; projetos voltados para o combate a violência 
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contra mulheres; divulgação de decretos e projetos de leis Federais, Estaduais e 

Municipais; cobertura do engajamento e posicionamento de figuras públicas responsáveis 

por pastas consideradas fundamentais nas articulações de Políticas Públicas. Também foi 

realizado levantamento das principais publicações estatísticas sobre violência contra 

mulheres durante a pandemia. 

 
Resultados 

Um mapeamento prévio aponta a subnotificação como a principal explicação 

para a redução do número de denúncias. Outra provável variável seria a vulnerabilidade 

socioeconômica das vítimas associada à falta de políticas públicas que resguardem a 

integridade física, psicológica, financeira e a autonomia das mulheres. 

 
Considerações Finais 

A violência sofrida dentro de casa demonstra como a divisão das atividades 

familiares e sociais são generificadas, perpassadas por questões patriarcais, sexistas, 

classista e raciais. Somado a esses fatores temos uma judicialização sem efeito e políticas 

públicas ineptas, em que as mulheres continuam sofrendo violências mesmo após as 

denúncias. 

 
Palavras-chave: mulher, pandemia; violência; gênero; patriarcado 
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É POSSÍVEL EDUCAR JOVENS PRIVADOS DE LIBERDADE EM 

DIREITOS HUMANOS EM UMA PANDEMIA? 

 
Autoria: Islene Gomes Mateus Castelo Branco 

Thaywane do Nascimento Gomes 

 

RESUMO 

 

A privação de liberdade caracteriza a medida socioeducativa de internação, que é 

direcionada a adolescentes e jovens a quem se atribui o ato infracional conforme rol 

estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Na conjuntura pandêmica 

em decorrência da Covid-19, com visitas familiares e atividades escolares suspensas no 

sistema socioeducativo do Distrito Federal, o distanciamento forçado impactou 

profundamente a instituição, os processos educativos e o acesso a direitos. Desse modo, 

como assegurar o direito à educação, profissionalização e cultura, já tão precários, na 

privação de liberdade no epicentro de uma crise sanitária e sem contar com as parcerias 

externas? Este ensaio objetiva compreender como a pandemia da Covid-19 perpassou os 

processos de educação em (e para) Direitos Humanos dentro de uma unidade voltada para 

o cumprimento de medida socioeducativa de internação no Distrito Federal. Para tal feito, 

metodologicamente, trata-se de uma pesquisa qualitativa ancorada na observação 

participante e nos registros em diário de campo. Observou-se a emergência um 

movimento de proposição de atividades dos profissionais da segurança socioeducativa, 

que aqui compreendemos como uma mobilização em prol da educação em direitos 

humanos. Numa lógica em que todas as pessoas envolvidas aprendem e compartilham 

saberes e possibilidades. As unidades de internação são ambientes de grande tensão, o que 

sempre demandou muito de todos os envolvidos no atendimento socioeducativo, e a 

chegada da pandemia trouxe superações antes inimagináveis, como a reformulação das 

atividades pedagógicas em consonância com as demandas dos adolescentes e atitudes 

propositivas dos trabalhadores da segurança em relação à garantia dos direitos dos jovens 

privados de liberdade, as quais precisam ser partilhadas, para que haja constância e 

fortalecimento da perspectiva em direitos humanos. Aqui não se fala apenas na educação 

formal, mas em colocar-se como educador de forma inerente, por exemplo, explicando 

para o socioeducando a razão da suspensão de direitos. Desse modo, a educação em 

direitos humanos no contexto pandêmico na socioeducação apresentou-se na relação 

cotidiana e direcionada para a orientação e cuidados necessários relacionados a uma crise 

sanitária que assolou o mundo. Por fim, notou-se que a pandemia foi pedagógica para a 

socioeducação e seus atores, por isso o legado desse período ajudará a repensar a prática 

socioeducativa, as atividades e ferramentas que podem ser usadas a fim de que o sistema 

seja inclusivo e, de fato, educativo em direitos humanos para todos os envolvidos. Espera- 

se que o aprendizado dos tempos de crise não seja perdido e efetive-se ainda mais passado 

esse tempo de pandemia. 

 

Palavras-chaves: Socioeducação; Educação; Direitos Humanos; Covid-19. 


