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PROGRAMAÇÃO GERAL DO SEMINÁRIO 
 
1º Dia (29/10 | Terça) 
A partir das 17h | Credenciamento 
8h30 às 12h30 | Minicursos 
13h30 às 17h30 | Minicursos 

 
09h | Reunião da rede UNITWIN da cátedra UNESCO “Direitos Humanos e 
Violência: Governo e Governança”. 
Coordenação: Marcela Gutierrez – Universidade Externado de Bogotá (Colômbia) 
| Castor M. M. Bartolomé Ruiz- UNISINOS – RS | João Ricardo W. Dornelles – PUC-RJ 
| Giuseppe Tosi – UFPB 

 
CONFERÊNCIAS 
19h – Sessão de Abertura do X SIDH-UFPB 
Coral Universitário Gazzi de Sá – UFPB. 
Homenagens aos professores e Militantes na área de Direitos Humanos  
Conferência de Abertura: “La Reforma Intelectual e Moral de Brasil: 
Derechos y Hegemonía Política” 
Coordenação: Paulo Vieira de Moura (NCDH/UFPB) 
Conferencistas: Alberto Filippi (Instituto de Justicia y Derechos Humanos de la 
Universidad Nacional de Lanús) 
Local: Auditório da Reitoria 
 
2º Dia (30/10 | Quarta) 
08h30 às 10h30 | Mesa Temática 01 
Direitos humanos em tempos de resistência: história, memória e educação 
para nunca mais 
Coordenação: Solon Annes Viola – Professor de DH – UNISINOS 
Expositores: José Rufino – UFPB | Maria Luisa Ortiz– Museo de La Memoria (Chile) 
Local: Auditório do CCJ 

 
10h40 às 12h40 | Mesa Temática 02 
Direitos Humanos e Desafios da migração no contexto nacional e 
internacional 
Coordenação: Marlene Helena de Oliveira França (UFPB)   
Expositores: Guilherme Otero (OIM) |  Maritza N. F. C. Farena (NCDH) 
Local: Auditório do CCJ 

 
13h30 às 17h30 | Comunicações (GT’s) 

 
17h – Atividade Cultural 
Monólogo Memórias de ditaduras: eu menina, nós mulheres. 
Atuação: Rosa Carlos 



 
 

Direção: Everaldo Vasconcelos.  
Dramaturgia e atriz: Rosa Carlos Mabel  
Local: Hall do CCJ 
18h – Lançamento de livros 
Local: Auditório do CCJ 
 
19h | Mesa Temática 
Cátedra Unesco de Direitos Humanos e Violência: Governo e Governança 
Tema: Democracia e Exceção na América Latina 
Coordenação: Prof. Dr. Giuseppe Tosi – UFPB / Prof. Dr. João Ricardo Dornelles: 
PUC-SP 
“Democracia, Estado de Exceção e Fascismos Contemporâneos” 
Prof. Dr. Castor Bartolomé Ruiz – UNISINOS 
“As Democracias Espetaculares, Berço dos Neo-Fascismos. Um estudo sobre a 
redução da política a espetáculo” 
Prof. Dra. Marcela Gutierrez Quevedo – Univ. Externado de Bogotá – Colômbia 
La falacia del pluralismo con el enfoque diferencial para los pueblos indígenas. 
Local: Auditório do CCJ  
 
3º Dia (31/10 | Quinta) 
08h30 às 10h30 | Mesa Temática 03 
Pós-colonialidade, Educação Popular e Educação em Direitos Humanos 
Coordenação: Alexandre Magno (UFPB)     
Expositores: Jaime José Zitkosk (UFRGS)   |  Rita de Cássia Cavalcanti Porto 
(UFPB)   |  Rede Freireana de Pesquisadores 
Local: Auditório do CCJ 

 
10h40 às 12h40 | Mesa Temática 04 
Segurança pública em tempos de exceção 
Coordenação: Paulo Moura (UFPB) 
Expositores: João Ricardo W. Dornelles – PUC – RJ | Emilio Santoro – Università 
degli Studi di Firenze 
Local: Auditório do CCJ 

 
13h30 às 17h00 | Comunicações (GTs) 

 
18h  | Lançamento do Documentário: “Rita, Preta da Paraíba”, de Diovanne 
Filho. 
Coordenação da Sessão: Carmélio Reynaldo Ferreira (UFPB) 
Local: Auditório do CCJ 
 
19h | Atividade Cultural 
 
4º Dia (01/11 | Sexta) 
08h30 às 10h30 | Mesa Temática 05 
Gênero, identidade e Disputas Territoriais 
Coordenação: José Baptista de Mello Neto – UFPB 
Expositores: Michelle Barbosa Agnoleti (UEPB) | 
Jaciara Tabajara – (representando da Juventude Tabajara) 



 
 

Local: Auditório do CCJ 

 
10h40 às 12h40 | Mesa Temática 06 
Direitos Humanos, Política Criminal, Juventudes e Sistema Socioeducativo 
Coordenação: Ana Lúcia Batista Aurino – UFPB 
Expositores: Vicente de Paula Faleiros (UNB) | Luziana Ramalho??? (UFPB) 
Local: Auditório do CCJ 

 
13h30 às 17h00 | Comunicações (GTs) 

 
18h00 | Sessão de Encerramento do X SIDH-UFPB 
Coral Voz Ativa 
Conferência de Encerramento “A exceção da complexidade e as formas da 
resistência à recolonialização do presente”. 
Coordenação: Mônica Nóbrega – Diretora do CCHLA 
Conferencista: Rafaelle De Giorgi (Universidade de Salento – Itália) 
Debatedores: Eugênio Aragão (UNB); Luciano Mariz Maia (UFPB) 
Local: Auditório do CCJ 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

PROGRAMAÇÃO DOS GRUPOS TEMÁTICOS 
 
Dias 30 de outubro até 01 de novembro de 2019. 
Período: Tarde (13h30 às 17h) 
 
GT 01 – Educação para Nunca Mais: memória, verdade e lutas democráticas na 
América Latina 
 
Coordenadores: 
 
Dra. Lúcia de Fátima Guerra Ferreira (UFPB) 
Dra. Maria de Nazaré Tavares Zenaide (UFPB) 
Dra. Maria de Fátima Marreiro de Sousa (UFPB) 
Ms. Júnior Pinheiro (UFPB) 
 
Ementa: Trabalhos que abordam o eixo VI do Programa Nacional de Direitos 
Humanos 03, que trata do Direito à Memória e à Verdade, a Justiça de Transição com 
as Comissões e Comitês de Verdade, Memória e Justiça, os Movimentos de 
Resistência e dos Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e a Educação para 
Nunca Mais como eixo da Educação em e para os Direitos Humanos e a Democracia. 
Depoimento de Ayala Rocha (Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Memória 
Popular da Paraíba). 

 
GT 02 – As múltiplas dimensões/fenômenos do encarceramento e Direitos 
Humanos 
 
Coordenadores: 
 
Dr. Timothy D. Ireland (UFPB) 
Dra. Marlene França (UFPB) 
Dra. Hilderline Câmara (UNIFACEX / UNINASSAU) 
 
Ementa: Trabalhos que enfocam a história e as políticas penitenciárias, normas e 
procedimentos acerca do direito à convivência familiar da mãe-presa e crianças, 
políticas de desencarceramento e de inclusão social, o direito à educação nas 
medidas privativas de liberdade, as normas e diretrizes educacionais sobre prisões, 
experiências estaduais de planos de educação nas prisões, processos de 
aprendizagem, identidade de gênero e diversidade sexual nas prisões, vivências da 
maternidade no cárcere, saúde nas prisões, (re)socialização pelo trabalho e a 
educação, assistência jurídica, atuação profissional nos presídios, convivência 
familiar, violações dos direitos humanos nas prisões, órgãos de controle e 
monitoramento. 
 

 



 
 

GT 03 – Educação Popular e Direitos Humanos 
 
Coordenadores: 
 
Dra. Suelídia Maria Calaça (UFPB) 
Dr. Alexandre Magno Tavares da Silva (UFPB) 
 
Ementa: Trabalhos que tratam de reflexões teóricas e práticas sobre experiências 
de educação popular e direitos humanos, movimentos sociais e lutas por direitos em 
tempos de resistências e redemocratização. Cidadania e Democracia. 

 
GT 04 – Colonialidade, Educação e Direitos Humanos 
 
Coordenadoras: 
 
Dra. Rita de Cássia Cavalcanti Porto (UFPB) 

Dr. Orlandil de Lima Moreira (UFPB) 

 
Ementa: Trabalhos que tratam do paradigma da colonialidade/decolonialidade, o 
diálogo entre Direitos Humanos, Intercultural e os processos de resistências 
culturais. 

 
GT 05 – Memória e Experiências em Educação, Cidadania e Direitos Humanos 
 
Coordenadores: 
 
Dra. Grinaura Medeiros de Morais (UFRN) 
Dra. Geralda Macedo (UFPB) 
Dr. Rogério de Araújo Lima (UFRN) 
Dra. Maria Elizete Guimarães Carvalho 
 
Ementa: Trabalhos que tratam da memória como categoria teórica, da História Oral 
como metodologia investigativa e de suas relações com o campo da educação e dos 
Direitos Humanos. 

 
GT 06 – Direitos humanos, Estado, violência, segurança pública e lutas 
democráticas na América Latina 
 
Coordenadores: 
 
Dra. Luziana Ramalho Ribeiro (UFPB) 
Dr. Fábio França (CE-PMPB) 
 
Ementa: Trabalhos de natureza interdisciplinar relacionados às temáticas de 
Direitos Humanos/direitos fundamentais; violências (religiosa, gênero, 
institucional, geracional, racial, étnica, classe, grupos de extermínio…); segurança 
pública (formação/capacitação profissional, política de segurança pública – planos, 
programas, projetos – nas esferas federal, estadual, municipal, seus órgãos – polícias 



 
 

estaduais e federais, ostensivas e judiciárias –, controle estatal – interno e externo , 
controle e participação social…) e lutas democráticas na América Latina. 

 
GT 07 – Política criminal, penitenciária e a proteção dos Direitos 
Humanos/direitos fundamentais na América Latina 
 
Coordenadores: 
 
Dr. Nelson Gomes (UFPB) 
Dr. Gustavo B. de M. Batista (UFPB) 
Dr. Luciano Nascimento Silva (UEPB) 
Dra. Adriana Vieira (UFF) 
 
Ementa: Trabalhos de natureza interdisciplinar relacionados às temáticas de 
Direitos Humanos/direitos fundamentais (direitos e garantias individuais e 
coletivas, mídia: influência e espetacularização do processo penal…); política 
criminal (processos de criminalização e de descriminalização de condutas, 
alternativas penais e justiça restaurativa, seletividade penal, audiências de 
custódia…); política penitenciaria (participação social, controle da execução penal e 
reintegração social, encarceramento em massa, privatização de presídios, rebeliões 
no sistema penitenciário, massacres e chacinas, resistências coletivas, 
ressocialização, movimentos sociais…); e lutas democráticas na América Latina. 

 
GT 08 – Estado de direito e de exceção na América Latina 
 
Coordenadores: 
 
Dr. Giuseppe Tosi (UFPB) 
Dr. Castor M. M. Bartolomé Ruiz (UNISINOS) 
 
Ementa: Trabalhos que tratem da ruptura do processo de consolidação do Estado 
Democrático de Direito na América Latina, com ênfase para a América do Sul, após 
a transição das ditaduras militares. Trabalhos que analisem o surgimento de 
governos neoliberais que promovem recortes drásticos de direitos sociais, culturais 
e ecológicos duramente conquistados ao longo de décadas. Trabalhos que estudem 
os novos tipos de rupturas institucionais, não mais nos moldes das ditaduras 
militares, mas de golpes institucionais. Trabalhos que analisem outro fenômeno 
preocupante e crescente qual seja a judicialização da política e a consequente 
politização do judiciário. Estudos sobre o crescimento de movimentos sociais que 
instigam uma intervenção militar direta e que, apoiando-se num discurso 
anticorrupção, estão conseguindo maior apoio popular e institucional. Trabalhos 
que abordem também a resistência e resiliência dos movimentos sociais a esta 
situação preocupante. Uma das questões que este quadro enseja é a tese de que 
vários países da América do Sul não vivem mais sob a égide de um Estado 
Democrático de Direito, mas de uma espécie de “estado de exceção permanente”, 
que tutela e ameaça à democracia na sua forma e no seu conteúdo substantivo. 
Finalmente o GT pretende discutir estes e outros temas, através de um debate entre 
opiniões divergentes, relativos à “qualidade” da democracia latino-americana nos 



 
 

diferentes países, com particular atenção à América do Sul, nos seus aspectos 
comuns, mas também nas suas diferenças. 
 

 
GT 09 – Território, Etnicidade e Direitos Humanos 
 
Coordenadores: 
 
Dra. Maria de Fátima F. Rodrigues (UFPB) 
Dr. Elio Chaves Flores (UFPB) 
 
Ementa: Tem como objetivo registrar e debater processos históricos de construção 
da cidadania que se manifestam em distintas formas de territorializações, 
construções identitárias e organizativas, consubstanciadas no campo a partir da 
presença de negros(as) e indígenas, denominadas no meio acadêmico de territórios 
etnicamente diferenciados ou, de emergência étnica. Movimentos camponeses que 
têm ou tiveram como meta a conquista do território e de políticas públicas e, por 
conseguinte, a superação dos processos de exclusão social. Construção de projetos 
autônomos ou via políticas públicas, tendo como meta a soberania alimentar e a 
segurança alimentar nos territórios tradicionais ou nas Áreas Reformadas. 
Processos de resistência camponesa que tiveram ou têm como objetivo a reparação 
e a preservação da memória, trazendo à tona narrativas sobre a diversidade e seus 
marcadores culturais. 

 
GT 10 – Violência, Juventude, Direitos Humanos e o Sistema Socioeducativo no 
Brasil 
 
Coordenadoras: 
 
Dra. Ana Lúcia Batista Aurino (UFPB) 
Dra. Marlene de Melo Barboza Araújo (UFPB) 
Ms. Maria Lígia Malta de Farias 
 
Ementa: Bases conceituais da violência. Violência, Juventude, Cidadania e Direitos 
Humanos no Brasil. Contextualização histórica da violação cotidiana dos direitos 
humanos de adolescentes e jovens. Extermínio de adolescentes e jovens, 
principalmente, pobres e negros. Construção e desafios para a implementação do 
Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE para adolescentes e 
jovens no contexto das políticas sociais públicas. Indicadores sociais da violação 
cotidiana dos Direitos Humanos de adolescentes e jovens no Brasil e as respostas do 
Estado e da sociedade nos marcos do Estado neoliberal e da reatualização do 
pensamento conservador na sociedade brasileira. 

 
GT 11 – Estado, Sociedade civil e a implementação das políticas de proteção 
para crianças e adolescentes na perspectiva dos Direitos Humanos 
 
Coordenadoras: 
 
Dra. Maria do Socorro de Souza Vieira (UFPB) 



 
 

Ms. Cristina Chaves de Oliveira (UFPB) 
Ms. Maria Senharinha Ramalho (UFPB) 
 
Ementa: Pobreza, risco e violação dos Direitos Humanos de crianças e adolescentes 
em contexto de recuo da democracia. Os desafios à prevenção e à erradicação do 
trabalho infantil. Direitos fundamentais e o direito a convivência familiar e 
comunitária de crianças e adolescentes: avanços e retrocessos. Gênero, etnia e 
direitos humanos de crianças e adolescentes; como garantir direitos em tempos de 
intolerância social? 

 
GT 12 – A Democracia e o tratamento da migração na América Latina 
 
Coordenadores: 
 
Dr. Duciran Van Marsen Farena (UFPB) 
Ms. Maritza N. F. C. Farena (NCDH) 

Dra. Monique Cittadino 

 
Ementa: A mobilidade humana representa enorme desafio para os Estados 
democráticos, pois se é necessário garantir os Direitos Humanos dos migrantes, a 
abordagem das migrações, em geral, é feita como questão de segurança nacional e 
com intensos controles fronteiriços, determinando a negação da cidadania a muitas 
pessoas no mundo. Qual o tratamento das migrações na América Latina? Tem 
evoluído em termos de valores democráticos garantindo os Direitos Humanos aos 
migrantes? Que caminhos são trilhados para superar esse desafio? Serão aceitos 
trabalhos sobre: Direitos Humanos dos migrantes e dos refugiados na América 
Latina. Ordenamento jurídico da migração e Democracia. Tratamento da migração 
nos processos de integração regional na América do Sul. A Nova Lei Brasileira de 
Migração. A proteção aos refugiados. Papel dos governos locais na recepção e 
integração dos migrantes. Desafios das políticas públicas para a integração de 
refugiados e migrantes nas sociedades de acolhimento. Acesso ao trabalho e aos 
direitos sociais. Inclusão social e cidadania do migrante. Combate à exploração dos 
trabalhadores migrantes. Migrações e Diversidade. Direitos Humanos e 
procedimentos de controle na fronteira – lutas diante das políticas migratórias 
restritivas. Direito do migrante a votar. 

 
GT 13 – Cidadania e proteção internacional dos direitos humanos 
 
Coordenadores: 
 
Dr. Fredys Sorto (UFPB) 
Dra. Ludmila Cerqueira Correia (UFPB) 
 
Ementa: Trabalhos de natureza interdisciplinar com os seguintes temas: cidadania, 
democracia e Direitos Humanos; cidadania e classe social; cidadania e justiça; 
proteção internacional dos Direitos Humanos (instrumentos e mecanismos 
internacionais de Direitos Humanos) para grupos subalternizados; lutas por direitos 
de grupos subalternizados no âmbito dos Sistemas Interamericano e Internacional 
de proteção dos Direitos Humanos. 



 
 

 
GT 14 – Liberdade de expressão e cidadania na América Latina 
 
Coordenadores: 
 
Ms. Carmélio Reynaldo Ferreira (UFPB) 
Dr. Dinarte Varela Bezerra (UFPB) 
Dra. Maíra Fernandes Martins Nunes (UFCG) 
 
Ementa: Analisar os ataques à liberdade de expressão na América Latina em suas 
manifestações intelectual, artística, cientifica e de informação, desembocando em 
discursos de ódio, insulto moral e intolerância política em colisão com os direitos 
fundamentais; discutir as interdições de acesso das organizações populares aos 
canais tradicionais de comunicação de massa. Trabalhos que versem sobre os temas: 
democratização e regulamentação dos meios de comunicação de massa e da 
atividade jornalística; controle social da mídia na América Latina; jornalismo 
policialesco e criminalização dos Direitos Humanos; movimentos populares, 
radiodifusão comunitária e mídia alternativa; o desvirtuamento da atividade 
jornalística e fake news. 

 
GT 15 – Direito, Gênero e Sexualidades 
 
Coordenadores: 
 
Dr. José Baptista de Mello Neto (UFPB) 
Dra. Michelle Barbosa Agnoleti (UEPB) 
Bela. em Direito Jaíne Araújo (UFPB) 
 
Ementa: Identificar como o Estado – tendo como referência o Legislativo e o 
Judiciário – (mal)trata a população de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros – 
LGBT, negando-lhe direitos e colocando-a em uma situação de inferioridade sócio 
jurídica, já que a ausência de uma regulamentação torna sem eficácia o princípio 
constitucional da igualdade, negando validade, aplicabilidade e vigência a dignidade 
da pessoa humana. Ainda objetiva discutir de que forma as questões referentes ao 
Feminino, afirmação de uma igualdade; violências contra a Mulher; ao feminicídio e 
a misoginia são regulamentadas e, sobretudo, decididas. O Direito não é neutro, e, 
muito mais que descrever, ele tem o condão de criar novas realidades, prescrevendo 
/ proscrevendo comportamentos e, assim, hierarquizando sujeitos. O discurso 
jurídico exerce um decisivo papel no estabelecimento de referenciais de 
“normalidade”, contribuindo para o surgimento e a manutenção de divisões binárias 
e desigualdades que se fundamentam nos mais diversos marcadores sociais da 
diferença. Busca-se refletir sobre as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas sobre 
decisões judiciais em ações que envolvem pleitos da população LGBT, são 
prolatadas. A omissão dos órgãos legislativos e o preconceito da maioria da 
magistratura nacional tornam tábula rasa o princípio da igualdade formal e 
transforma a diferença em desigualdade. Assim, pretende-se desenvolver as 
atividades por meio da reunião de trabalhos que tratem de forma crítica temas como 
produção legislativa e decisões judiciais em matérias relacionadas com sexualidades 
e gênero vêm sendo (des)construídas no país, notadamente no que se refere à 



 
 

criminalização da LGBTfobia, a garantia de direitos civis, acesso de LGBT às 
instâncias deliberativas de poder, igualdade de gênero, empoderamento feminino, 
políticas públicas, controle social, ativismo judicial, controle de convencionalidade, 
dentre outros temas que se coadunem à proposta apresentada. O Direito pode ser 
engessado, conservador, moralista, misógino e LGBTfóbico, mas nós não somos, e 
podemos interpretar seu discurso em nosso favor. 

 
GT 16 – Gênero e Sexualidades na Educação e na Cultura 
Coordenadores: 
 
Dra. Glória Rabay (UFPB) 
Ms. José Cleudo Gomes (UFPB) 
Ms. Joel Martins Cavalcante (SEE-PB) 
 
Ementa: Em consonância com a proposta do evento este GT tem por finalidade 
promover reflexões acerca das temáticas Gênero, Sexualidades na Educação e na 
Cultura a partir de contextos educacionais, midiáticos e culturais pensados como 
categorias de articulação para refletir experiências variadas das práticas de gênero 
e sexualidades. O GT acolhe estudos de diferentes áreas do conhecimento 
preocupados com os processos educativos e as práticas culturais nos quais as 
relações e gênero e as sexualidades sejam evidenciados e problematizados como 
categorias fundamentais para a garantia dos Direitos Humanos. Portanto, o GT tem 
interesse refletir como a conjuntura política atual tem interferido no debate e nas 
práticas educativas e culturais nos mais diversos campos e em especial nas Unidades 
Educacionais. 

 
GT 18 – Diversidade Religiosa, Cuidado Espiritual e Direitos Humanos 
Coordenadores: 
 
Dra. Ana Paula Cavalcanti (UFPB) 
Dr. Carlos André Cavalcanti (UFPB) 
Dr. Eduardo Meinberg Maranhão (UFPB) 
Dr. Lusival Antônio Barcellos 
 
Ementa: Um dos aspectos centrais nos Estudos das Religiões é exatamente sua 
relação com os Direitos Humanos e o Cuidado Espiritual. O binômio 
diversidade/cuidado pode parecer tensionado, mas é, na verdade, mutuamente 
complementar. Como as religiões lidam com este desafio? Como é, por exemplo, a 
relação com os profissionais e serviços de saúde e com os voluntários do Cuidado 
Espiritual? Noutro aspecto, quais são os caminhos para o reconhecimento dos 
Direitos Humanos como base para o Ensino Religioso? Considerando que a imagem 
tem valor terapêutico, qual seria a predominância, as características “brasileiras” da 
constelação arquetipal do imaginário que subjaz a esta bacia semântica 
transdisciplinar? Quais as contribuições que a(s) Ciência(s) da(s) Religião(ões) 
podem oferecer para a intervenção neste campo de embates e busca de Esperança? 
Espera-se que os trabalhos deste GT indiquem alguns caminhos possíveis. Conhecer 
e/ou pesquisar esta temática é algo essencial para profissionais de diversas áreas 
que buscam na alma a relação Direitos Humanos/Ciências e História das Religiões. 
 



 
 

PROGRAMAÇÃO DO MINICURSOS 

Dia: 29/10/2019 e 31/10/2019 
Hora: 08h30 às 12h30 ou 13h30 às 17h30 
Carga Horária: quatro horas 

1. Direito, gênero e sexualidades 

Dia: 29/10/2019 Horário: 08h30 às 12h30 – Local: Auditório 1 – Central de Aulas 

Ministrantes: Dr. José Baptista de Mello Neto (UFPB); Dra. Michelle Barbosa 
Agnoleti (UEPB) 

Ementa: Aspectos Introdutórios: Orientação Sexual e Identidade de Gênero. 
Diferenças, Diversidades e Igualdades. O Estado Democrático de Direito: da 
igualdade formal à igualdade substancial. Atuação estatal e o tratamento das 
demandas LGBTI no Brasil. Os Sistemas Global e Regionais de Proteção e Defesa dos 
Direitos Humanos. Transexuais: mudança do prenome e do gênero no registro civil 
e a ocupação de espaços conforme a identidade de gênero. O Estado Democrático de 
Direito e o Enfrentamento do Preconceito e a Discriminação. O Direito como 
Instrumento de Manutenção ou de Mudança do Status Quo. O Legislativo, o 
Executivo, o Judiciário e a Garantia dos Direitos e da Cidadania de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e Trangêneros. Os Organismos Internacionais de 
Proteção e a Garantia dos Direitos e da Cidadania de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis, Transexuais e Trangêneros. 

2. Educação, gênero e sexualidades 

Dia: 29/10/2019 Horário: 13h às 17h – Local: Sala 01 – CCJ 

Ministrantes: Ms. Joel Martins Cavalcante (UFPB); Ms. José Cleudo Gomes (UFPB); 
Ms. Sérgio Pessoa Ferro (UFPB) 

Ementa: Se a educação “para pensar certo”, nas palavras de Paulo Freire, defende 
“a rejeição mais decidida a qualquer forma de discriminação”, é lícito afirmar que a 
existência de práticas educativas preconceituosas ofende a própria condição 
humana e fere os mais altos ideais da democracia historicamente conquistada. 
Portanto, a eliminação de atitudes, comportamentos e/ou práticas discriminatórias 
de raça, classe, gênero e identidade de gênero, orientação sexual, orientação 
religiosa ou de qualquer outro tipo de preconceito precisa alcançar patamares mais 
elevados de construção equitativa da formação humana crítica – finalidade maior da 
Educação. 

3. Prisões, Feminicídio e criminalidade feminina 

Dia: 29/10/2019 Horário: 13h30 às 17h30 – Local: Sala de Multimídia CCJ 



 
 

Ministrantes: Dra. Marlene Helena de Oliveira França (UFPB); Bela. em Direito 
Jaíne Araújo (UFPB); Bela. em Serviço Social Bárbara Dias (UFPB) 

Ementa: Surgimento das prisões femininas. Perfil das mulheres encarceradas no 
Brasil. Elementos inerentes à criminalidade feminina: o gênero aprisionado. As 
experiências da maternidade no cárcere. O tratamento legal e normativo acerca do 
encarceramento feminino. Políticas públicas penais voltadas ao desencarceramento. 

4. Política criminal e violência no Brasil Contemporâneo 

Dia: 29/10/2019 Horário: 08h30 às 12h30 – Local: Auditório do CCJ 

Ministrantes: Dr. Gustavo B. de M. Batista (UFPB); Dr. Luciano Nascimento Silva 
(UEPB) 

Ementa: Política criminal e organizações criminosas. Convencionalidade e 
organizações criminosas. O caso italiano da “Operazione Mani Pulite”. O caso 
brasileiro “Operação Lava Jato”. Política Criminal, organizações criminosas e 
Direitos Humanos – o parodoxo da linguagem. Violência e subjetividade no Brasil. O 
Rio de Janeiro como laboratório da Política Criminal brasileira contemporânea. 
Contribuições da sociologia criminal brasileira. 

5. Os desafios da pesquisa em gênero, relações étnico raciais e religiosidades 
na contemporaneidade. 

Dia: 29/10/2019 Horário: 08h30 às 12h30 – Local: Auditório 412 – CCHLA 

Ministrantes: Ms. Vivianne Souza (UFPB); Ms. Maria Luísa P. Leite (UFPB) 

Ementa: Compreender como as mulheres negras, de religiosidade afro-ameríndias 
e quilombolas se constroem como lideranças e protagonistas, nos seus respectivos 
contextos, configura-se como o objetivo central desta proposta de minicurso. A 
partir da relação do aporte teórico/epistemológico que articula o debate sobre 
gênero como uma categoria identitária interseccional – que está em constante 
interlocução com demais marcadores sociais da diferença como raça, etnia, classe, 
geração, religiosidade, sexualidade – delinear-se-á esta proposta de minicurso, 
buscando debater como as mulheres assimilam para si aspectos que as legitimam 
cotidianamente enquanto lideranças nos territórios que ocupam, bem como 
compreender como se dá, no cotidiano, a assimilação dos aspectos que as mantém 
neste lugar de liderança. Para tanto, faz-se necessário discutir como se desenvolvem 
as estratégias de resistência traçadas em seu dia a dia, em um contexto tão específico 
das práticas da religiosidade afro-ameríndia, quilombos, entre outras experiências. 
Esses aspectos fornecerão subsídios para o desenvolvimento da abordagem, que 
percorrerá um caminho de (re)desenho das trajetórias dessas mulheres, que 
possuem, em suas experiências, confluências no que diz respeito à interlocução de 
marcadores sociais da diferença, mas que, ao mesmo tempo, possuem um traçado 
que as diferenciam de muitas pelo posto que ocupam em seus locais de 
pertencimento, como pela interação com o cenário político-institucional em que 



 
 

transitam e fornecerão subsídios para debater os métodos que adotam para o 
exercício da legitimidade e permanência no seu lugar, sua liderança e protagonismo. 
Portanto, esse minicurso caminha no sentido de compreender o papel 
desempenhado por essas mulheres para entender como se constroem como 
protagonistas de suas experiências sociais. 

6. Educação para a cidadania: memória, história e Direitos Humanos 

Dia: 29/10/2019 Horário: 13h30 às 17h30 – Local: Sala 02 – CCJ 

Ministrantes: Dra. Grinaura Medeiros de Morais (UFRN); Dra. Geralda Macedo 
(UFPB); Dr. Rogério de Araújo Lima (UFRN); Dra. Maria Elizete Guimarães Carvalho 

Ementa: Educar para a cidadania. Que cidadania?  Fragilidade da cidadania: dos 
primórdios aos dias atuais (legado). Do direito e do dever de memória como ação 
cidadã e educacional. 

7. No Balanço da Rede: Midiativismo, Feminismo e Sexualidades em 
Movimento. 

Dia: 29/10/2019 Horário: 13h30 às 17h30 – Local: Sala 03 – CCJ 

Ministrantes: Dra. Margarete Almeida Nepomuceno (UFPB) 

Ementa: Na sociedade em Rede, a internet e a cultura midiática se entrelaçam como 
potências criativas para novos mecanismos de ativismo social, conhecidos como 
midiativismo e cibermilitância. São formas autônomas de contrapoder que surgem 
da necessidade de compartilhar as experiências de resistência às múltiplas formas 
de opressão às minorias, subvertendo a prática da comunicação de poderes 
constituídos pela mídia tradicional. Constroem desta forma, protagonismos para 
multiplicidade das identidades não hegemônicas, seja através dos espaços de 
narrativas de subjetivação como também na construção da coletividade como 
constituição de outras formas de lidar com as relações sociais através das 
tecnologias da informação. O minicurso tem como objetivo oferecer a 
pesquisador@s e estudantes um instrumental teórico, analítico e metodológico para 
compreender o processo de militância em rede midiática, tendo como recorte a 
experiência de movimentos de atuação na internet de grupos de mulheres 
feministas. O minicurso pretende perpassar algumas questões: Como as redes 
sociais são espaços políticos de atuação? Quais as reinvenções de militância? Como 
estes movimentos estão transgredindo o sistema normativo de informação e luta 
social? De que maneira o midiativismo pode ser um instrumento de inclusão e 
cidadania? São estratégias de reflexão prática na construção de novos significados 
para o empoderamento de mulheres através da informação. 

8. Sistema Socioeducativo: Seletividade da Justiça brasileira. 

Dia: 29/10/2019 Horário: 08h30 às 12h30 – Local: Auditório 411 – CCHLA 



 
 

Ministrante: Dra. Ana Lúcia Batista Aurino (DSS-UFPB); Dra. Luziana Ramalho 
(PPGDH-UFPB) 

Ementa: A Constituição Federal de 1988, aparentemente trouxe garantias jurídicas 
aos públicos considerados minorias, dentre esses, destacamos o recorte das crianças 
e adolescentes; mais especificamente àqueles que cometem ato infracional e, 
segundo a lei devem passar por medida socioeducativa. Ao analisarmos dados de 
fontes governamentais e não governamentais que atuam com pesquisas estatísticas 
vemos um alto índice de sujeitos oriundos das classes menos favorecidas 
vivenciando essa condição. Nesse minicurso, pretendemos problematizar se há 
seletividade socioeconômica na atuação da justiça brasileira? É possível corroborar 
a tese de que as medidas socioeducativas disciplinam e reconformam atitudes ditas 
infracionais? 

9. Educar Para Nunca Mais 

Dia: 29/10/2019 Horário: 08h30 às 12h30 – Local: Sala de Multimídia CCJ 

Ministrantes: Bela. em Direito Ayala de Almeida Rocha (UFPB); Dra. Rosa Maria 
Godoy Silveira (UFPB); Dra. Nazaré Zenaide (UFPB); Dra. Lúcia Guerra; Ms. Julyana 
Bezerra (UFPB) 

Ementa: Construção do Direito à memória e à verdade no Brasil (Movimentos no 
período final da Ditadura e Instrumentos legais sobre Direito à memória e à verdade: 
Resolução OEA; Brasil: Constituição de 1988; Lei e Comissão sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos; Comissão de Anistia; Plano Nacional de Educação em 
Direitos Humanos – 3; Comissão Nacional da Verdade). Conjuntura atual e impacto 
no Direito à memória e à verdade. Depoimento de Ayala de Almeida Rocha sobre o 
Centro de Defesa dos Direitos Humanos e Vanderley Caixe. Debate com 
representantes dos movimentos pelo Direito à memória e à verdade na Paraíba. 

10. Educação de Jovens e Adultos na atual conjuntura brasileira: discutindo o 
direito à escolarização de jovens e adultos de origem popular 

Dia: 29/10/2019 Horário: 08h30 às 12h30 – Local: Auditório do CE 

Ministrantes: Dra. Suelídia Maria Calaça (UFPB); Lic. em História Andria Vanessa 
Lina Martins (UFPB) 

Ementa: Trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos no Brasil: 
movimentos sociais e políticas públicas de educação no Brasil. A conjuntura atual da 
EJA na sociedade brasileira. A importância de Paulo Freire para a EJA. 

11. Direitos Humanos como um projeto de sociedade 

Dia: 29/10/2019 Horário: 13h30 às 17h30 – Local: Sala 04 – CCJ 

Ministrantes: Dr. João Batista Pinto (UFPB) 



 
 

Ementa: O processo sócio-histórico e político dos direitos humanos; a influência do 
projeto liberal; a influência do projeto socialista; a estruturação institucional e 
internacional dos direitos humanos; a sociedade e os direitos humanos; os direitos 
humanos e sua natureza política; os direitos humanos como um projeto de 
sociedade emancipador; elementos caracterizadores, perspectivas e desafios para o 
fortalecimento do projeto dos direitos humanos. 

12. Pedagogia Social Crítica Latino-Americana e Educação em Direitos 
Humanos: um diálogo a partir da Pedagogia do Oprimido 

Dia: 29/10/2019 Horário: 13h30 às 17h30 – Local: Sala 05 – CCJ 

Ministrante: Dr. Alexandre Magno Tavares da Silva (UFPB) 

Ementa: Apresentar a possibilidade da Pedagogia Social Crítica Latino Americana, 
balizada no pensamento pedagógico e social de Paulo Freire, como princípio 
formativo para educadores e educadoras no contexto da educação em educação em 
direitos humanos em espaços escolares e não escolares. 

13. Hegemonia em Gramsci 

Dia: 31/10/2019 Horário: 14h às 17h – Local: Auditório – CCJ 

Ministrante: Dr. Alberto Filippi (Universidad Nacional de Lanús y Instituto de 
Justicia y Derechos Humanos) 

Ementa: A formação intelectual e política de Gramsci e o contexto histórico. A crise 
do imperialismo europeu e o sistema liberal: Croce e Gobetti. Divergências e 
oposições, táticas e estratégias no movimento trabalhista antes e depois da Primeira 
Guerra Mundial. Fascismo: análise de um movimento político em transformação em 
direção à ditadura de Mussolini. Sorel e Gramsci: bolchevismo e mito político. Itália 
e Europa entre Leste e Oeste. A crise da revolução “soviética” na Itália. A sentença 
de Gramsci aos vinte anos de prisão e a elaboração dos Cadernos (1928/1937). As 
irmãs Schucht e Piero Sraffa. A estrutura e articulações temáticas dos Cadernos. Os 
nós do pensamento de Gramsci e seus conceitos centrais. Interpretações da história 
da Itália: historiografia como “ciência da política”. Política e história: Maquiavel e 
“os” príncipes. Cesarismo Historicismo e reforma moral e intelectual. Cultura e 
literatura “popular-nacional”. O “Marx” de Gramsci e a filosofia da práxis. Gramsci 
depois de Gramsci e o colapso dos “socialismos reais”. Estudos Gramsciano hoje no 
mundo. Influências, análises e debates na política latino-americana, deste começo 
de século, em torno de Gramsci e inspirados pelas interpretações de seu 
pensamento. 
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APRESENTAÇÃO 
 

É com grande alegria e motivação de “esperançar”, que apresento a todas e a todos 

vocês este caderno que reúne os trabalhos apresentados no X SEMINÁRIO 

INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS – UFPB-2019, cuja temática versou 

sobre Direitos Humanos, Estado de Exceção e Lutas Democráticas na América Latina. 

O X Seminário é um espaço significativo para construção e consolidação de uma 

compreensão comum latino-americana acerca dos direitos humanos a partir de suas várias 

manifestações, levando em conta as particularidades históricas, pedagógicas, geográficas, 

políticas, sociais, culturais e religiosas.  

Vale ainda ressaltar o caráter internacional dos Seminários, mas, sobretudo, o 

caráter latino-americano. Além do intercâmbio de ideias e troca de experiências, o evento 

incentiva a produção científica dos professores e estudantes da graduação e pós-

graduação, vez que possibilita a submissão e, posterior publicação de artigos, dando 

assim, mais visibilidade aos diversos projetos de pesquisa concluídos e em curso. 

Proporcionará também uma maior inserção internacional e incentivará a produção 

científica de alunos e professores dos Programas de Pós-Graduação envolvidos, 

incentivando a participação de mestrandos na preparação, organização e realização do 

evento. Por fim, o evento contribuirá para o fortalecimento das redes de pós-graduação 

em Direitos Humanos interdisciplinares, beneficiando docentes e discentes.  

Diferentes temáticas estiveram presentes nos debates realizados, nas conferências, 

mesas redondas e comunicações de trabalhos. Os Seminários Internacionais vêm 

cumprindo o papel enquanto espaços de articulação e fortalecimento das redes 

acadêmicas e sociais em direitos humanos na América Latina, sobretudo no âmbito da 

pós-graduação. Na mesma direção fortalecem os grupos acadêmicos de pesquisa e 

extensão, articulados com a sociedade civil organizada e entidades do poder público, para 

a promoção dos direitos humanos na América Latina. 

E para além da academia, o que temos observado, nas últimas edições do 

seminário internacional, é a participação cada vez mais intensa de autores e autoras que 

atuam em movimentos populares e projetos sócio comunitários. Esta foi uma significativa 

marca no X Seminário. As experiencias partilhadas alimentam de forma significativa as 

lutas protagonizadas nesses espaços. São experiências exitosas que tanto enriquecem o 

debate acadêmico (no sentido de que este não perca a conexão com as práticas políticas 

e sociais dos trabalhos de base), como também instigam educadoras e educadores 

populares a lutarem por espaços de formação acadêmica que potencializem as lutas 

experiencias políticas de educação comunitária. Na América Latina temos belos 

exemplos de cursos de graduação e de pós-graduação que, mesmo perseguidos por 

políticas fascistas e negadoras dos direitos sociais, teimam em agregar metodologias e 

balizamentos teóricos no fomento a partilha de saberes e no ensaio de alternativas no 

campo dos direitos humanos.  
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Neste caderno você encontrará os 17 Grupos de trabalhos nos quais foram 

apresentados um total de 230 trabalhos. Entre eles encontros aqueles frutos de trabalhos 

acadêmicos de graduação, pós-graduação, ONGs bem como trabalhos produzidos por 

educadores e educadoras sociais que atuam em movimentos sociais e projetos sócio 

comunitários. Temos também a presença de profissionais que, em sua atividade de 

trabalho, procuram aproximações junto aos Direitos Humanos enquanto campo de estudo 

e formação continuada.  Neste caderno também estão presentes 477 autores e autoras. 

Desse grupo, cerca de 71% é formado por mulheres o que marca uma presença 

significativa das mulheres no campo dos Direitos Humanos em todos os grupos sociais. 

Como o caderno possui um total de quase 300 páginas, vale a pena conhecer um 

pouco os GTs nos quais os trabalhos podem ser localizados. Vamos lá? 

No GT 01 – Educação para Nunca Mais: memória, verdade e lutas democráticas 

na América Latina, foram apresentados onze trabalhos com a presença de 19 autores e 

autoras. A apresentação dos trabalhos e os debates foram coordenados pelas professoras 

Lúcia de Fátima Guerra Ferreira, Maria de Nazaré Tavares Zenaide, Maíra de Fátima 

Marreiro de Sousa e pelo mestrando Júnior Pinheiro. A ideia do GT era a de discutir 

trabalhos nas áreas do Direito à Memória e à Verdade, a Justiça de Transição com as 

Comissões e Comitês de Verdade, Memória e Justiça, os Movimentos de Resistência e 

dos Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e a Educação para Nunca Mais como 

eixo da Educação em e para os Direitos Humanos e a Democracia.  

No GT 02 – As múltiplas dimensões/fenômenos do encarceramento e Direitos 

Humanos, foram apresentados dezenove trabalhos com a presença de quarenta e quatro 

autores e autoras. A apresentação dos trabalhos e os debates foram coordenados pelo 

professor Timothy Denis Ireland, pelas professoras Marlene França e Hilderline Câmara. 

Os  trabalhos procuraram focar a história e as políticas penitenciárias, normas e 

procedimentos acerca do direito à convivência familiar da mãe-presa e crianças, políticas 

de desencarceramento e de inclusão social, o direito à educação nas medidas privativas 

de liberdade, as normas e diretrizes educacionais sobre prisões, experiências estaduais de 

planos de educação nas prisões, processos de aprendizagem, identidade de gênero e 

diversidade sexual nas prisões, vivências da maternidade no cárcere, saúde nas prisões, 

(re)socialização pelo trabalho e a educação, assistência jurídica, atuação profissional nos 

presídios, convivência familiar, violações dos direitos humanos nas prisões, órgãos de 

controle e monitoramento. 

No GT 03 – Educação Popular e Direitos Humanos, foram apresentados vinte e 

oito trabalhos com a presença de sessenta e quatro autores e autoras. A apresentação dos 

trabalhos e os debates foram coordenados pela professora Suelídia Maria Calaça e pelo 

professor Alexandre Magno Tavares da Silva. A ideia do GT era a de trabalhar as 

reflexões teóricas e práticas sobre experiências de educação popular e direitos humanos, 

movimentos sociais e lutas por direitos em tempos de resistências e redemocratização. 

Cidadania e Democracia. 

No GT 04 – Colonialidade, Educação e Direitos Humanos, foram apresentados 

oito trabalhos com a presença de dezesseis autores e autoras. A apresentação dos trabalhos 
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e os debates foram coordenados pelas professoras Adelaide Alves Dias e Rita de Cássia 

Cavalcanti Porto. A proposta do grupo era a de discutir trabalhos que tratam do paradigma 

da colonialidade/decolonialidade, o diálogo entre Direitos Humanos, Intercultural e os 

processos de resistências culturais. 

No GT 05 – Memória e Experiências em Educação, Cidadania e Direitos 

Humanos, foram apresentados nove trabalhos com a presença de dezenove autores e 

autoras. A apresentação dos trabalhos e os debates realizados foram coordenados pelas 

professoras Grinaura Medeiros de Morais, Geralda Macedo e pelo professor Rogério de 

Araújo Lima. A ideia do GT era a de tratar trabalhos que focam a memória como categoria 

teórica, da História Oral como metodologia investigativa e de suas relações com o campo 

da educação e dos Direitos Humanos. 

No GT 06 – Direitos humanos, Estado, violência, segurança pública e lutas 

democráticas na América Latina, foram apresentados vinte e sete trabalhos com a 

participação de sessenta e um autores e autoras. A apresentação dos trabalhos e os debates 

realizados foram coordenados pela professora Luziana Ramalho Ribeiro e pelo professor 

Fábio França. O GT foca trabalhos de natureza interdisciplinar relacionados às temáticas 

de Direitos Humanos/direitos fundamentais; violências (religiosa, gênero, institucional, 

geracional, racial, étnica, classe, grupos de extermínio…); segurança pública 

(formação/capacitação profissional, política de segurança pública – planos, programas, 

projetos – nas esferas federal, estadual, municipal, seus órgãos – polícias estaduais e 

federais, ostensivas e judiciárias –, controle estatal – interno e externo –, controle e 

participação social…) e lutas democráticas na América Latina. 

No GT 07 – Política criminal, penitenciária e a proteção dos Direitos 

Humanos/direitos fundamentais na América Latina, foram apresentados dezessete 

trabalhos com a presença de sessenta e um autores e autoras. A animação dos trabalhos e 

a sequência de debates foram coordenados pelos professores Nelson Gomes, Gustavo B. 

de M. Batista e pelo professor Luciano Nascimento Silva. O foco do GT é agregar 

trabalhos de natureza interdisciplinar relacionados às temáticas de Direitos 

Humanos/direitos fundamentais (direitos e garantias individuais e coletivas, mídia: 

influência e espetacularização do processo penal…); política criminal (processos de 

criminalização e de descriminalização de condutas, alternativas penais e justiça 

restaurativa, seletividade penal, audiências de custódia…); política penitenciaria 

(participação social, controle da execução penal e reintegração social, encarceramento em 

massa, privatização de presídios, rebeliões no sistema penitenciário, massacres e 

chacinas, resistências coletivas, ressocialização, movimentos sociais…); e lutas 

democráticas na América Latina. 

No GT 08 – Estado de direito e de exceção na América Latina, foram apresentados 

dezesseis trabalhos com a presença de vinte e quatro autores e autoras. A coordenação 

dos trabalhos e os debates realizados ficaram sob a coordenação dos professores Giuseppe 

Tosi e Castor M. M. Bartolomé Ruiz. Os trabalhos selecionados para este GT atenderam 

o requisito de tratarem da ruptura do processo de consolidação do Estado Democrático de 

Direito na América Latina, com ênfase para a América do Sul, após a transição das 
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ditaduras militares. Trabalhos que analisem o surgimento de governos neoliberais que 

promovem recortes drásticos de direitos sociais, culturais e ecológicos duramente 

conquistados ao longo de décadas. Trabalhos que estudem os novos tipos de rupturas 

institucionais, não mais nos moldes das ditaduras militares, mas de golpes institucionais. 

Trabalhos que analisem outro fenômeno preocupante e crescente qual seja a 

judicialização da política e a consequente politização do judiciário. Estudos sobre o 

crescimento de movimentos sociais que instigam uma intervenção militar direta e que, 

apoiando-se num discurso anticorrupção, estão conseguindo maior apoio popular e 

institucional. Trabalhos que abordem também a resistência e resiliência dos movimentos 

sociais a esta situação preocupante. Uma das questões que este quadro enseja é a tese de 

que vários países da América do Sul não vivem mais sob a égide de um Estado 

Democrático de Direito, mas de uma espécie de “estado de exceção permanente”, que 

tutela e ameaça à democracia na sua forma e no seu conteúdo substantivo.  

No GT 09 – Território, Etnicidade e Direitos Humanos, coordenado pela 

professora Maria de Fátima F. Rodrigues e pelo professor Élio Chaves Flores, foram 

apresentados dezenove trabalhos com a presença de 30 autores e autoras. O foco do GT 

é o registro e o debate em torno dos processos históricos de construção da cidadania que 

se manifestam em distintas formas de territorializações, construções identitárias e 

organizativas, consubstanciadas no campo a partir da presença de negros(as) e indígenas, 

denominadas no meio acadêmico de territórios etnicamente diferenciados ou, de 

emergência étnica. Movimentos camponeses que têm ou tiveram como meta a conquista 

do território e de políticas públicas e, por conseguinte, a superação dos processos de 

exclusão social. Construção de projetos autônomos ou via políticas públicas, tendo como 

meta a soberania alimentar e a segurança alimentar nos territórios tradicionais ou nas 

Áreas Reformadas. Processos de resistência camponesa que tiveram ou têm como 

objetivo a reparação e a preservação da memória, trazendo à tona narrativas sobre a 

diversidade e seus marcadores culturais. 

No GT 10 – Violência, Juventude, Direitos Humanos e o Sistema Socioeducativo 

no Brasil, a coordenação ficou sob responsabilidade das professoras Ana Lúcia Batista 

Aurino, Marlene de Melo Barboza Araújo e Maria Lígia Malta de Farias. Neste GT foram 

apresentados treze trabalhos com a presença de vinte e cinco autores e autoras. A proposta 

do GT era a de discutir as Bases conceituais da violência. Violência, Juventude, Cidadania 

e Direitos Humanos no Brasil. Contextualização histórica da violação cotidiana dos 

direitos humanos de adolescentes e jovens. Extermínio de adolescentes e jovens, 

principalmente, pobres e negros. Construção e desafios para a implementação do Sistema 

Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE para adolescentes e jovens no 

contexto das políticas sociais públicas. Indicadores sociais da violação cotidiana dos 

Direitos Humanos de adolescentes e jovens no Brasil e as respostas do Estado e da 

sociedade nos marcos do Estado neoliberal e da reatualização do pensamento conservador 

na sociedade brasileira. 

No GT 11 – Estado, Sociedade civil e a implementação das políticas de proteção 

para crianças e adolescentes na perspectiva dos Direitos Humanos, foram apresentados 

sete trabalhos com a presença de dezessete autores e autoras. A coordenação dos trabalhos 
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e os debates foram feitos sob a coordenação das professoras Maria do Socorro de Souza 

Vieira, Cristina Chaves de Oliveira, Maria Senharinha Ramalho. O foco central das 

discussões estava balizado nos temas:  Pobreza, risco e violação dos Direitos Humanos 

de crianças e adolescentes em contexto de recuo da democracia. Os desafios à prevenção 

e à erradicação do trabalho infantil. Direitos fundamentais e o direito a convivência 

familiar e comunitária de crianças e adolescentes: avanços e retrocessos. Gênero, etnia e 

direitos humanos de crianças e adolescentes; como garantir direitos em tempos de 

intolerância social? 

No GT 12 – A Democracia e o tratamento da migração na América Latina, 

coordenado pelo professor Duciran Van Marsen Farena, por Maritza N. F. C. Farena e 

Monique Citadine, foram apresentados cinco trabalhos com a presença de onze autores e 

autoras. A discussão no GT estava apoiada pela seguinte ideia. A mobilidade humana 

representa enorme desafio para os Estados democráticos, pois se é necessário garantir os 

Direitos Humanos dos migrantes, a abordagem das migrações, em geral, é feita como 

questão de segurança nacional e com intensos controles fronteiriços, determinando a 

negação da cidadania a muitas pessoas no mundo. Qual o tratamento das migrações na 

América Latina? Tem evoluído em termos de valores democráticos garantindo os Direitos 

Humanos aos migrantes? Que caminhos são trilhados para superar esse desafio? Serão 

aceitos trabalhos sobre: Direitos Humanos dos migrantes e dos refugiados na América 

Latina. Ordenamento jurídico da migração e Democracia. Tratamento da migração nos 

processos de integração regional na América do Sul. A Nova Lei Brasileira de Migração. 

A proteção aos refugiados. Papel dos governos locais na recepção e integração dos 

migrantes. Desafios das políticas públicas para a integração de refugiados e migrantes nas 

sociedades de acolhimento. Acesso ao trabalho e aos direitos sociais. Inclusão social e 

cidadania do migrante. Combate à exploração dos trabalhadores migrantes. Migrações e 

Diversidade. Direitos Humanos e procedimentos de controle na fronteira – lutas diante 

das políticas migratórias restritivas. Direito do migrante a votar. 

No GT 13 – Cidadania e proteção internacional dos direitos humanos, foram 

apresentados treze trabalhos com a presença de vinte e cinco autores e autoras. A 

apresentação dos trabalhos e os debates foram coordenados pela professora Ludmila 

Cerqueira Correia e pelo professor Fredys Sorto. A ideia do GT era a de acolher trabalhos 

de natureza interdisciplinar com os seguintes temas: cidadania, democracia e Direitos 

Humanos; cidadania e classe social; cidadania e justiça; proteção internacional dos 

Direitos Humanos (instrumentos e mecanismos internacionais de Direitos Humanos) para 

grupos subalternizados; lutas por direitos de grupos subalternizados no âmbito dos 

Sistemas Interamericano e Internacional de proteção dos Direitos Humanos. 

No GT 14 – Liberdade de expressão e cidadania na América Latina, a 

coordenação ficou sob a responsabilidade do professor Carmélio Reynaldo Ferreira, 

Dinarte Varela Bezerra e pela Maíra Fernandes Martins Nunes. Foram apresentados sete 

trabalhos com a presença de treze autores e autoras. A proposta do GT era a de analisar 

os ataques à liberdade de expressão na América Latina em suas manifestações intelectual, 

artística, cientifica e de informação, desembocando em discursos de ódio, insulto moral 

e intolerância política em colisão com os direitos fundamentais; discutir as interdições de 
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acesso das organizações populares aos canais tradicionais de comunicação de massa. 

Trabalhos que versem sobre os temas: democratização e regulamentação dos meios de 

comunicação de massa e da atividade jornalística; controle social da mídia na América 

Latina; jornalismo policialesco e criminalização dos Direitos Humanos; movimentos 

populares, radiodifusão comunitária e mídia alternativa; o desvirtuamento da atividade 

jornalística e fake news. 

No GT 15 – Direito, Gênero e Sexualidades, foram apresentados, foram 

apresentados quatorze trabalhos com a presença de trinta e seis autores e autoras. A 

apresentação dos trabalhos e os debates realizados foram coordenados pelo professor José 

Baptista de Mello Neto, pela bacharela em Direito Jaíne Araújo e pela professora 

Michelle Barbosa Agnoleti. A proposta do GT era a de identificar como o Estado – tendo 

como referência o Legislativo e o Judiciário – (mal)trata a população de lésbicas, gays, 

bissexuais e transgêneros – LGBT, negando-lhe direitos e colocando-a em uma situação 

de inferioridade sócio jurídica, [...]. Ainda objetiva discutir de que forma as questões 

referentes ao Feminino, afirmação de uma igualdade; violências contra a Mulher; ao 

feminicídio e a misoginia são regulamentadas e, sobretudo, decididas. [...]. Busca-se 

refletir sobre as pesquisas que vêm sendo desenvolvidas sobre decisões judiciais em ações 

que envolvem pleitos da população LGBT, são prolatadas. [...]. Assim, pretende-se 

desenvolver as atividades por meio da reunião de trabalhos que tratem de forma crítica 

temas como produção legislativa e decisões judiciais em matérias relacionadas com 

sexualidades e gênero vêm sendo (des)construídas no país, notadamente no que se refere 

à criminalização da LGBTfobia, a garantia de direitos civis, acesso de LGBT às instâncias 

deliberativas de poder, igualdade de gênero, empoderamento feminino, políticas públicas, 

controle social, ativismo judicial, controle de convencionalidade, dentre outros temas que 

se coadunem à proposta apresentada.  

No GT 16 – Gênero e Sexualidades na Educação e na Cultura, foram apresentados 

onze trabalhos com a presença de vinte e um autores e autoras. Os trabalhos foram 

coordenados pela professora Glória Rabay e pelos mestrandos José Cleudo Gomes e Joel 

Martins Cavalcanti. O GT tinha a finalidade de promover reflexões acerca das temáticas 

Gênero, Sexualidades na Educação e na Cultura a partir de contextos educacionais, 

midiáticos e culturais pensados como categorias de articulação para refletir experiências 

variadas das práticas de gênero e sexualidades. O GT acolhe estudos de diferentes áreas 

do conhecimento preocupados com os processos educativos e as práticas culturais nos 

quais as relações e gênero e as sexualidades sejam evidenciados e problematizados como 

categorias fundamentais para a garantia dos Direitos Humanos. Portanto, o GT tem 

interesse refletir como a conjuntura política atual tem interferido no debate e nas práticas 

educativas e culturais nos mais diversos campos e em especial nas Unidades 

Educacionais. 

No GT 18 – Diversidade Religiosa, Cuidado Espiritual e Direitos Humanos, 

foram apresentados, foram apresentados seis trabalhos com a presença de dez autores e 

autoras. A apresentação dos trabalhos e os debates foram coordenados pelas professoras 

Ana Paula Cavalcanti, pelo professor Carlos André Cavalcanti e pelo professor Lusival 

Antônio Barcellos.  Os trabalhos apresentados se apoiam nas seguintes ideias: [...]. Como 
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as religiões lidam com este desafio? Como é, por exemplo, a relação com os profissionais 

e serviços de saúde e com os voluntários do Cuidado Espiritual? Noutro aspecto, quais 

são os caminhos para o reconhecimento dos Direitos Humanos como base para o Ensino 

Religioso? Considerando que a imagem tem valor terapêutico, qual seria a 

predominância, as características “brasileiras” da constelação arquetipal do imaginário 

que subjaz a esta bacia semântica transdisciplinar? Quais as contribuições que a(s) 

Ciência(s) da(s) Religião(ões) podem oferecer para a intervenção neste campo de embates 

e busca de Esperança? Espera-se que os trabalhos deste GT indiquem alguns caminhos 

possíveis. Conhecer e/ou pesquisar esta temática é algo essencial para profissionais de 

diversas áreas que buscam na alma a relação Direitos Humanos/Ciências e História das 

Religiões. 

 

Um convite à leitura! 

No ano de 2018 tivemos a comemoração dos 70 anos da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, bem como os 50 anos do livro Pedagogia do Oprimido do professor 

Paulo Freire (1921-1997). Como afirma Norberto Bobbio em seu livro “A Era dos 

Direitos1, a democracia não pode existir sem direitos humanos e direitos humanos não 

existe de democracia. A literatura de Paulo Freire está empapada pela defesa intransigente 

e radical dos direitos humanos é, portanto, uma discussão interdisciplinar pois o diálogo 

é realizado junto a várias áreas do conhecimento. Em 2021 teremos os cem anos de 

nascimento desde grande educador brasileiro, as festividades terão início em 19 de 

setembro de 2020, mês do nascimento de Paulo Freire. Ao mesmo tempo estamos em 

2020 em uma situação caótica de retrocesso dos direitos sociais. Direitos estes garantidos 

pelas lutas sociais. Mas do que nunca, torna-se necessária a partilha de produções, sejam 

no campo acadêmico, sejam nas instituições governamentais, sejam nos movimentos 

sociais populares, etc. Estas produções são importantes na colaboração para colaborar 

para o sentir, pensar e intervir no quadro social atual. Este caderno é um sinal desta 

possibilidade. Pois os escritos nascem das inquietações, desafios e perspectivas pelas 

quais os seus atores e autoras atravessam no momento.  

Por outro lado, percebemos que esta coletânea está repleta de categorias que 

dialogam com o pensamento pedagógico e social de Paulo Freire. A memória, o 

movimento de resistência, políticas penitenciárias, processo de aprendizagem, educação 

popular, direitos humanos, Colonialidade/decolonialidade, história oral, política de 

segurança pública, estado democrático, construção da cidadania, violência contra a 

juventude, direitos das crianças e adolescentes, migração, cidadania e justiça, 

comunicação, sexualidade, relações de gênero, religião, etc. Estas e tantas outras 

categorias estão navegando dentro dos 17 Gts e sinalizam a necessidade de esperançar.  

Por isso, para além de ser um produto do X SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

DE DIREITOS HUMANOS, este caderno é um rico material pedagógico no sentido de 

que seu conteúdo ao ser resultado de ações pedagógicas dos autores e autoras no exercício 

 
1  BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. 8ª. Edição. Rio de Janeiro: Campus, 1992  
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de sentir, pensar e agir diante da realidade, são aspectos fundamentais na formação. E 

como afirma Paulo Freire em seu clássico Pedagogia do Oprimido, essa ação pedagógica 

é tomada como “compromisso com o ser humano concreto, com a causa da sua 

humanização e de sua libertação”2  

Desejo a todos e a todas uma boa leitura, e sobretudo uma coletiva partilha de 

saberes e um ensaio de alternativas, provocada pelos duzentos e trinta trabalhos e seus 

autores e autoras.  A semeadura da Esperança continua. O semear da Esperança dura. Por 

isso só tem sentido ter esperança dentro de um processo de luta pela justiça social. Os 

trabalhos neste caderno querem nos convidar para novas semeaduras rumo a uma 

sociedade justa, criativa, crítica, curiosa e participativa. 

 

Uma boa leitura 

Alexandre Magno Tavares da Silva 

Julho de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2   FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido, 1ª. Edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1970:22 
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EDUCAÇÃO PARA NUNCA MAIS: MEMÓRIA, 

VERDADE E LUTAS DEMOCRÁTICAS NA 
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O DIREITO À MEMÓRIA E A VERDADE E A LEI DE 

ANISTIA NO BRASIL: COMO FICA A (IN) APLICAÇÃO DOS “CRIMES DE LESA-

HUMANIDADE”? 
 

Suyane Alves de Queiroga Vilar3 
Rodrigo Freire de Carvalho e Silva4 

 

Resumo: 

 
O processo de transição política do Brasil fruto das conquistas sociais e pressões 
internacionais encontra-se incompleto diante da ausência de responsabilização 
individual dos perpetradores da violência, durante o regime militar. A 
permissibilidade ampla e geral da Lei de Anistia brasileira, conferida pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF) nos autos da Ação de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) nº. 153 é um obstáculo às investigações dos delitos de lesa-
humanidade ocorridos durante a ditadura militar. Contudo, ainda que a resposta 
judicial não reconheça o clamor das vítimas, por meio de impulsos diversos, políticas 
públicas vão fomentando o direito à memória e a verdade sobre o solo brasileiro. 
Dentre as ações introduzidas na esfera nacional, podemos citar as “Caravanas da 
Anistia”, o “projeto Marcas da Memória”, o sítio de memória “Memórias Reveladas”, 
dentre outras, que tentam reparar os danos causados pela ditadura militar. Este 
ensaio desenvolvido por meio de uma abordagem qualitativa, valendo-se do método 
dedutivo e de pesquisas bibliográficas e documentais, busca compreender os efeitos 
do entendimento formulado pelo STF, diante da (in) aplicação dos “crimes de lesa-
humanidade”. Relacionando os crimes cometidos por agentes estatais, durante a 
ditadura militar brasileira, com os atos produzidos por militares em outros países 
da América Latina, como a Argentina, expostos nos pedidos de extradição, o texto 
analisa as decisões dos ministros do STF ao desconsideram a conjuntura 
internacional de reparação e reconhecimento da proteção aos direitos humanos. 
 

Palavras-chave: Crime de lesa-humanidade. Lei de Anistia. Supremo Tribunal 
Federal.  

 

 
3 Advogada. Mestre em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas pela UFPB. Email: 
suyanequeiroga@gmail.com. 
4 Professor associado do Departamento de Ciência Política (DCS / CCHLA / UFPB). Docente 
permanente do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas 
(PPGDH / UFPB) e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais 
(PPGCPRI/ UFPB); Vice-Diretor do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da UFPB; Doutor em 
Ciências Sociais (UnB). 

mailto:suyanequeiroga@gmail.com
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MEMÓRIA E VERDADE EM DEBATE 
 

Erick Dougllas dos Santos5 

Maria de Nazaré Tavares Zenaide6 

 

A primeira sensação é a mudança de tempo. O tempo não mais é 
aquele do relógio. A hora que eles nos enfiam o capuz na cabeça o 
tempo se vai. Já no carro, no caminho do DOPS, o Pedro Seelig 
começou a me soquear7 

 

RESUMO 
 

O presente artigo tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico acerca 
do tema memória e verdade no Brasil, com base em leituras de textos do período de 
dezembro de 2008 a abril de 2010 na “Revista Direitos Humanos”, publicada pela 
Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH), órgão da presidência da república 
responsável pela coordenação executiva de ações do Programa Nacional de Direitos 
Humanos 3, cujo tema direito à memória e à verdade é um eixo de ação. O tema se 
coloca como indispensável para a democracia, uma vez que é obrigação dos Estados 
Membros das Nações Unidas e da Organização dos Estados Americanos 
investigarem as violações aos direitos humanos, proteger e reparar as vítimas do 
autoritarismo. Trata-se do início da pesquisa bibliográfica, realizada durante o mês 
de agosto e setembro de 2019, período de início do Projeto – Memória e Verdade 
nas Ações de Gestão, Ensino, Pesquisa e Extensão na UFPB – aprovado de PIBIC-
UFPB 2019. O resultado da pesquisa bibliográfica será apresentado e discutido em 
forma de quadros conceituais que darão prosseguimento à pesquisa bibliográfica no 
tema que será ampliado no decorrer da pesquisa. 
 
 

Palavras-chave: Direito à Memória e à Verdade. Direitos Humanos. Recordação. 
 

 

 

 
5 Aluno graduando do Curso de Serviço Social, da Universidade Federal da Paraíba, bolsista do 
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-UFPB). 
6 Professora do Curso de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba, coordenadora do Projeto 
Memória e Verdade nas ações de Ensino, Pesquisa e Extensão na UFPB junto ao Programa 
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC-UFPB). 
7 (Palavras de Nilce Azevedo Cardoso, ao prestar depoimento para o Relatório Azul, da Assembleia 
Legislativa de Porto Alegre, sobre as torturas que sofreu em decorrência de sua prisão em 11 de abril 
de 1972). 
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PESQUISA COM ARQUIVOS DA REPRESSÃO DA DITADURA MILITAR: O CASO DO 

FUNDO SNI – AGÊNCIA RECIFE 

Maria Tereza Dantas Bezerra Soares8 
 

 
RESUMO 
 
Este trabalho visa apresentar os caminhos e resultados de pesquisa realizada com 
arquivos de atividades de repressão. Nesse sentido, as fontes utilizadas em nossa 
pesquisa foram os documentos produzidos pelo Serviço Nacional de Informações 
(SNI), o principal órgão de informações e contrainformações da ditadura militar, 
órgão que exercia atividade de vigilância política. Tais fontes compõem o chamado 
Fundo SNI – Agência Recife, são mais de 5 mil documentos com datas entre 1979 e 
1985 a respeito dos estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 
Nos debruçamos sobre tal Fundo documental desde 2016, primeiramente em 
pesquisa PIBIC do professor doutor Paulo Giovani Antonino Nunes (DH e PPGH da 
UFPB) e, a partir de 2018, através de pesquisa de mestrado em História (PPGH-
UFPB). Nosso referencial teórico é a chamada “História Política Renovada” e a teoria 
dos campos de Pierre Bourdieu, nosso foco de análise é a vigilância sobre o campo 
político no estado da Paraíba. 
 
 

Palavras-chave: Pesquisa. Ditadura militar. Arquivos da repressão. SNI. Paraíba.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Mestranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal da Paraíba (PPGH-

UFPB); terezadantas92@hotmail.com  
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JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E MEMÓRIA: UMA ANÁLISE COMPARATIVA DAS 
COMISSÕES DA VERDADE DO BRASIL E DO PERU 

 

Karla Sabryna Valença Soares9 
Amanda Caroline Galdino10 
Ana Luiza Araújo Martins11 
Tainá Felippe de Moraes12 

 

RESUMO 
 
O Brasil e Peru, vivenciaram períodos e causas distintas, mas experienciaram da 
mesma situação de vulnerabilidade e adversidades custosas contra os direitos 
humanos. Com a criação da comissão da verdade (CV) nos ditos países, foi possível 
um novo horizonte na luta do resgate aos direitos das vítimas. Diante desse contexto, 
o presente artigo busca estabelecer uma análise comparativa acerca das duas 
comissões da verdade para melhor compreender a sua efetividade na salvaguarda 
dos reparos aos direitos humanos dos peruanos e brasileiros, tendo como objetivo 
geral identificar as limitações da CV do Brasil em comparação com a CV peruana. De 
caráter descritivo e explicativo, e de método qualitativo, no presente artigo foi 
realizado o levantamento e análise de uma bibliografia diversa, documentos, 
periódicos e textos oficiais do Estado, tendo como base uma leitura teórica também 
acerca da justiça de transição, esta que fora fundamental na América Latina, 
principalmente no que concerne à garantia do direito à verdade das vítimas. Com 
suporte nessa metodologia, buscou-se atingir os seguintes objetivos específicos de 
(i) conceituar as teorias e os termos bases que suportam a criação de uma comissão 
da verdade; (ii) contextualizar historicamente o período compreendido por cada 
país que resultou na necessidade das comissões; (iii) comparar determinadas 
variáveis de análise e implementação das CV no Brasil e no Peru; e por último, (iv) 
constatar as limitações de ambas. 
 

Palavras-Chave: Comissão da Verdade. Direitos Humanos. Peru. Brasil. 

 

 
9Graduanda em Relações Internacionais - Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 
ksabrynavs@gmail.com 
10Graduanda em Relações Internacionais - Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 
amandacaroline96@hotmail.com 
11Graduanda em Relações Internacionais - Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 
aninhaluizinha7@hotmail.com 
12Graduanda em Relações Internacionais - Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), 
taina.7miller@gmail.com 
* Orientador: Prof. Dr. Fábio Nobre - Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). 
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LYGIA FAGUNDES TELLES, DITADURA CIVIL-MILITAR E “MILAGRE BRASILEIRO” 
 

Diego Amorim Novaes13 
 
 
RESUMO 
 
Lygia Fagundes Telles foi uma escritora ativa durante o período da ditadura civil-
militar brasileira. Embora suas obras sejam reconhecidas pela investigação 
psicológica e humana, também lhe é reconhecida a crítica política como marca da 
escrita. Neste texto, buscamos analisar alguns aspectos do romance As Meninas, 
lançado em 1973 e cujo enredo se passa no final da década de 1960 no Brasil da 
ditadura, a partir de sua relação com o regime autoritário em questão. Analisamos a 
estrutura do romance, a história da personagem Ana Clara e sua relação com o 
chamado “Milagre brasileiro”. 
 
 
Palavras-chave: Lygia Fagundes Telles. Ditadura civil-militar brasileira. As 
meninas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13 Aluno do mestrado strictu sensu do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade 
Federal da Paraíba; orientado pela Profa Dra. Telma Dias Fernandes, do mesmo programa. E-mail: 
diegoanovaes@gmail.com. 
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DIREITOS HUMANOS, DIREITOS DOS POBRES: DOM JOSÉ MARIA PIRES E A 

DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS (1966-1985) 

Vanderlan Paulo de Oliveira Pereira14 
 

 
RESUMO 
 
Dom José Maria Pires, acerbispo da Arquidiocese da Paraíba durante a época da 
Ditadura Militar, destacou-se por sua luta insistente em defesa dos Direitos 
Humanos. O líder religioso não reduzia suas experiências a comunicação da doutrina 
católica, mas apresentava a importância de um compromisso da Igreja Católica com 
as camadas populares. Desse modo, durante o período de 1966-1985, o religioso 
envolveu-se na luta em defesa dos Direitos Humanos que de acordo com sua 
concepção deveria superar a noção de teorização e se estabeleceria como prática 
diante das atrocidades da Ditadura. Assim, surgia na Arquidiocese da Paraíba o 
Centro de Defesa dos Direitos Humanos. Tais organismos revelavam as prioridades 
da Igreja em suas linhas de ação e ao mesmo tempo o posicionamento do bispo 
acerca de política e justiça social. Tal narrativa também possui a compreensão de 
que é preciso aprofundar a questão da reflexão em torno da memória e do Direito a 
memória.  
 
 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Igreja Católica. Direitos Sociais.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Possui licenciatura em Filosofia pela Faculdade de Filosofia, Letras e Artes de Cajazeiras (Fesc-
Fafic), e em História pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB); é Mestre em História e Doutor em 
Educação por essa mesma instituição. E-mail: vanderlanpaulo@gmail.com 
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DOCE PAIXÃO AMARGA IDA: ANÁLISE DAS CONTRADIÇÕES POLÍTICAS 

ASSUMIDAS POR MARGARIDA MARIA ALVES NAS ELEICÕES DE 1982 

 

Mislene Maria dos Santos15 
Marlene Helena de Oliveira França 16 

 
 

RESUMO 
 
Este artigo versa sobre as contradições políticas manifestadas pela líder sindical 
Margarida Maria Alves durante as eleições de 1982. Por ocasião das eleições para 
governador do estado da Paraíba havia uma polarização entre os principais líderes 
políticos da época, filiados aos partidos do PDS e da Arena. O Partido dos 
Trabalhadores (PT) não tinha quase nenhuma expressão política em face dos 
demais. Nessa polarização, o apoio da líder sindical mostrava-se imprescindível e 
poderia inclusive, ser determinante para a vitória de um dos grupos. No entanto, 
esse apoio soava estranho para toda sociedade paraibana, em especial para os 
moradores da Várzea, já que Margarida Maria Alves, era uma crítica contundente do 
grande latifúndio, lutando incansavelmente para mudar a situação de exploração a 
que muitos eram submetidos. Neste artigo, pretende-se, portanto, realizar uma linha 
do tempo e mostrar as particularidades dessa contradição, numa tentativa de 
analisar (se possível) as razões que levaram a líder sindical decidir por apoiar o 
“Grupo da Várzea”; grupo esse que era alvo das denúncias feitas por ela. A opção 
metodológica pautou-se pelo uso do material jornalístico produzido sobre o tema, 
bem como pelos relatos orais de personalidades da época, líderes sindicais, 
professores e analistas políticos que depõem sobre a postura política contraditória 
da líder sindical, sem descuidar da importância que ela ocupou no cenário 
paraibano. Conclui-se o estudo, com a percepção de que a postura assumida por 
Margarida Maria Alves nas eleições de 1982 foi crucial para o seu assassinato. Ao 
subir no palanque de Wilson Braga, a sindicalista teve a falsa ilusão de que teria mais 
vez e voz em sua luta, no entanto, acabou fortalecendo o grupo que ela combatia e 
que queria vê-la morta.   
 
 
Palavras-chave: Margarida Maria Aves. Contradições Políticas. Sindicato dos 
trabalhadores rurais.   

 

 
15 Mestranda em Direitos Humanos, pelo Programa de Pós-graduação da UFPB. Graduada em 
Comunicação Social nas habilitações de Rádio e TV e Jornalismo pela UFPB e Direito pelo IESP. 
16 Prof.ª Adjunta do Dep. de Habilitações Pedagógicas/CE/UFPB, PPGDH e vice-coordenadora do 
Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB. Coord. do Projeto CNPq: "Um Estudo Sobre 
Criminalidade Feminina e Prisão: A Interface com a Violência de Gênero". Integrante da Rede 
Interdisciplinar de Estudos sobre Violência. 
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A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO ENSINO DE HISTÓRIA EM FILMES 

BRASILEIROS 

Eliakin Ramos Moura da Silva17 
 

 

RESUMO 
 
O presente artigo aborda a questão da importância do ensino de história como ponte 
e caminho para uma educação em direitos humanos no ambiente escolar. Com 
efeito, o presente texto ainda aponta a importância do uso de filmes nacionais e sua 
contribuição no processo dessa educação voltada para os direitos humanos. Nesse 
sentido, será apresentado um histórico dos direitos humanos no Brasil, e da 
educação em direitos humanos, assim como possibilidades de caminho para a 
efetivação dessa educação no ambiente escolar através do ensino de história. 
 
 
Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos. Ensino de História. Espaço 
escolar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
17 É licenciado em História pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), professor da rede básica de 

ensino e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas 

Públicas (PPGDH-UFPB). E-mail: aramos.eliakin@gmail.com. 
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VIGILÂNCIA PARA O ARBÍTRIO: A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA E 

INFORMAÇÃO DA UFPB DURANTE A DITADURA MILITAR 

Rodrigo Freire de Carvalho e Silva18 
 

RESUMO 

Este artigo discutirá a interferência da ditadura militar na dinâmica e no cotidiano 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), vigiando e perseguindo estudantes, 
professores e técnicos-administrativos. Para isso, focalizará a atuação da Assessoria 
de Segurança e Informação (ASI/UFPB), considerada pelo Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) como uma das mais eficientes, quanto ao cumprimento da sua missão 
institucional, dentre suas congêneres nas universidades federais brasileiras. 
Integrante do Sistema Nacional de Informações (SISNI) e vinculada à Divisão de 
Segurança e Informação (DSI) do MEC, a ASI era um órgão de assessoria direta dos 
Reitores da UFPB e, até sua extinção, em 1984, acompanhou de perto o 
funcionamento da universidade, vigiando suas associações de classe e opinando 
sobre contratações de servidores. Esta história será reconstruída na análise de 
documentos da ASI/UFPB que não desapareceram, estando hoje guardados no 
Arquivo Nacional e disponíveis à pesquisa, dialogando com os elementos de 
autoritarismo e conciliação próprios da cultura política brasileira, que têm apoiado 
teoricamente pesquisas recentes sobre a ditadura militar. 
 

Palavras-chave: Ditadura militar. Cultura política. Vigilância e informação. 
ASI/UFPB. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18Professor Associado de Ciência Política da UFPB. Docente permanente do Programa de Pós-
Graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas (PPGDH) e do Programa de Pós-
Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais (PPGCPRI). É vice-diretor do Centro de 
Ciências Humanas, Letras e Artes (CCHLA) da UFPB. 
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HISTÓRIAS DE REPRESSÃO EM TEMPOS DE EXPANSÃO: A UFPB DURANTE A 

DITADURA MILITAR 

Lúcia de Fátima Guerra Ferreira19 

 
 
RESUMO 
 
Este trabalho retoma estudos realizados no projeto de iniciação cientifica - “UFPB: 
histórias de repressão em tempos de expansão (1964-1984)”, que teve por objetivo 
geral analisar os movimentos de expansão institucional e de repressão ideológica 
ocorridos na Universidade Federal da Paraíba durante a Ditadura Militar, 
combinando com os resultados da Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da 
Memória do Estado da Paraíba (CEVPM-PB). As principais fontes de pesquisa foram 
os documentos do Arquivo Geral da UFPB e a documentação sistematizada pela 
referida Comissão. O período da Ditadura Militar foi marcado por investimentos 
financeiros na UFPB que contribuíram, entre outros aspectos, para ampliação das 
vagas para discentes, a reunião das faculdades espalhadas pela cidade em um campus 
em João Pessoa, e a ampliação do quantitativo de 2 para 7 campi, localizados do litoral 
ao sertão do Estado da Paraíba. Concomitante com a expansão e modernização, 
ocorreu a implementação de mecanismos de controle e cerceamento da liberdade por 
meio da atuação da Assessoria de Segurança e Informação – ASI; a punição de 
discentes, com matrículas suspensas ou impedidos de as renovarem; e docentes com 
suspensão de contrato e do pagamento de salário; além da vigilância permanente do 
que se passava em sala de aula e nos eventos promovidos por docentes e discentes. 
Vale ressaltar a apresentação recente de “teses revisionistas” sobre o período da 
Ditadura Militar, que tornam pertinentes e necessários os debates sobre este tema.  
 

 
Palavras-chave: Ditadura Militar. Universidade. UFPB. Direito à Memória e à 
Verdade. 
 

 

 

 

 

 

 
19 Professora Aposentada (UFPB/CCHLA/DH). Colaboradora do Núcleo de Cidadania e Direitos 
Humanos da Universidade Federal da Paraíba; Diretora do Departamento de Documentação e 
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MEMÓRIA E VERDADE COMO EIXO DA EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: 

TRAMAS TECIDAS ENTRE SILENCIAMENTOS E RESISTÊNCIAS20 

 
Julyanna de Oliveira Bezerra21 

Maria de Nazaré Tavares Zenaide22 

José Cleudo Gomes23 

 

RESUMO 

O cenário político atual traz à tona o tema do direito à memória e à verdade 

reabrindo a questão seja em tempos autoritários ou em tempos de crise da 

democracia. O presente artigo propõe analisar em períodos autoritários 

mecanismos de silenciamento e as formas de resistências às expressões da violência, 

para em tempos de democracia, saber valorizar o educar para não repetição. A 

pesquisa situa-se no campo da memória histórica com o objetivo de construir um 

entendimento crítico dos mecanismos de silenciamento durante a fase histórica que 

desdobrou em lutas pela anistia política, instituída pela Lei nº 6.683, de 28 de agosto 

de 1979, considerado um marco histórico para a reconstrução democrática. As 

formas de resistências desdobram-se ao longo dos anos de democracia, 

principalmente, pelos movimentos de direitos humanos, que gestaram uma forma 

de fazer educação onde o ser humano aprenda que é necessário aprender e ensinar 
a resistir às formas de opressão e violência. 

 

Palavras Chave: Silenciamento. Memória. Educar para Nunca Mais. Direitos 
Humanos. Anistia. 

 

 
20 Dedicamos esse trabalho ao meu pai da co-autora, Maria de Nazaré Tavares Zenaide, o jornalista 
Hélio Nóbrega Zenaide, ex-diretor de o Jornal A União, exonerado do cargo pelo Governador Pedro 
Moreno Gondim, como exigência do Grupo da Várzea, para silenciar as vozes de resistência presentes 
no campo paraibano nos anos cinquenta e sessenta, no nomeado Movimento das Ligas Camponesas. 
21 Pedagoga; Mestra em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas – PPGDH/NCDH/UFPB e 
Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Educação – PPGE/CE/UFPB. E-mail: 
july_ufpb13@hotmail.com. 
22Psicóloga, professora do Departamento de Serviço Social e dos Programas de Pós-Graduação em 
Educação e em de Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Membro do Núcleo 
de Cidadania e Direitos Humanos (NCDH) e da Comissão da Verdade da UFPB. E-mail: 
mntzenaide@uol.com.br . 
23 Pedagogo e Mestre em Educação pela UFPB. Atualmente é Doutorando em Educação no Programa 
de Pós- Graduação em Educação – PPGE/CE/UFPB. E-mail: cleudogomes@hotmail.com. 
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AS MÚLTIPLAS DIMENSÕES/FENÔMENOS DO 

ENCARCERAMENTO E DIREITOS HUMANOS 
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O ENCARCERAMENTO FEMININO: UMA ANÁLISE DOS SERVIÇOS E AÇÕES DE 

SAÚDE VOLTADOS ÀS MULHERES ENCARCERADAS NUM CENTRO DE 

REEDUCAÇÃO 

Thaís do Nascimento Trajano da Costa24 
 
 
RESUMO 
 

O presente artigo é resultado do Trabalho de Conclusão de Curso em Serviço Social, 
da Universidade Federal da Paraíba e visou analisar a efetivação dos serviços de 
saúde voltados às mulheres no cárcere, mais especificamente no Centro de 
Reeducação Feminina Maria Júlia Maranhão sob a perspectiva das mulheres 
reclusas. Os instrumentos utilizados para produção dos dados foram as pesquisas 
bibliográfica (revisão narrativa) e documental (consulta aos documentos oficiais 
relacionados à temática da pesquisa), bem como entrevistas semiestruturadas 
(questões abertas e fechadas) com 21 mulheres reclusas. Os dados coletados foram 
tratados qualitativamente utilizando-se a técnica de análise de conteúdo em cotejo 
com a literatura relativa às temáticas abordadas. Em linhas gerais, constatamos a 
precariedade da assistência à saúde das mulheres reclusas, bem como, dificuldades 
estruturais na implementação da PNAISP e PNAMPE (subfinanciamento das 
políticas em questão; desestruturação da rede de atendimento em saúde, tanto no 
que se refere ao SUS de modo geral, quanto em relação aos serviços ofertados no 
interior da prisão). 
 
 
Palavras-chave: Direito à saúde. Cárcere. Mulheres. 
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TECENDO UMA CRIMINOLOGIA FEMINISTA: UMA ANÁLISE SOBRE O DIREITO À 

VISITA ÍNTIMA NOS ESTABELECIMENTOS PENAIS FEMININOS 

 
Gabriela Holanda Bessa de Lima25 

Ingrid Nataly Fernandes de Sales26 

 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho se propõe a analisar a aplicação do direito à visita íntima nos 
estabelecimentos penais femininos, utilizando como abordagem a perspectiva da 
Criminologia Feminista. Para uma maior compreensão acerca do objeto de estudo, 
será feito apontamentos e considerações históricas sobre a mulher no sistema 
carcerário e como este a invisibiliza ao colocá-la em um espaço criado por e para 
homens, não respeitando suas necessidades e vontades. Como consequência de um 
sistema tipicamente masculino, é colocado em evidência a dignidade sexual da 
mulher encarcerada e como os estabelecimentos penais exercem um controle 
sobre o seu corpo ao negar um direito que deve ser estendido a todos. Será exposto 
ainda dados do DEPEN - Departamento Penitenciário Nacional, que servirão para 
compreender como os direitos sexuais são abordados, de forma diferente, nos 
estabelecimentos penais femininos e masculinos, este possuindo um acesso mais 
facilitado e com menos restrições. 

 
 
Palavras-chave: Sistema Penal. Mulheres encarceradas. Visita íntima. Direitos 
Humanos. 
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26 Discente da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). ingridfdsales@gmail.com 
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CONSIDERAÇÕES ACERCA DO ENCARCERAMENTO FEMININO NO BRASIL À LUZ 

DA LEI Nº 13.769/2018 E DAS REGRAS DE BANGKOK 
 

Diego Wagner Paulino Coutinho Pereira27 

Rivaldo Damacena Ramos28 

Flávio Fernando Ramos de Lima29 

Gutemberg dos Santos Lima30 
 

 
RESUMO 
 
O presente artigo tem como escopo perquirir a influência das Regras de Bangkok 
nas políticas públicas voltadas à problemática do encarceramento feminino 
brasileiro, notadamente no que pertine ao contexto jurídico-social que desaguou na 
elaboração da Lei 13.769/2018, diploma normativo que estabeleceu a substituição 
da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres gestantes ou que forem mães 
ou responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência e disciplinou a progressão 
de regime especial para tal grupo. O objetivo geral deste trabalho é demonstrar 
como as Regras de Bangkok inspiraram a jurisprudência pátria, em especial a do 
Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641, e 
como se deu a internalização de suas regras no ordenamento jurídico brasileiro. Já 
o objetivo específico é apreciar as disposições da Lei 13.769/2018 à luz das Regras 
de Bangkok, apontando o entendimento que nossos Tribunais Superiores têm dado 
aos seus artigos através de uma interpretação teleológica. Para atingir este 
propósito, fora realizada revisão bibliográfica com o desígnio de buscar 
perspectivas e opiniões dos autores, como Peres (2018), Senedese (2019) e Alves 
(2019), acerca da temática abordada no estudo. Ademais, foi realizada uma análise 
qualitativa de dados, notadamente, dos constantes na segunda edição do 
Levantamento Nacional de Informações Penitenciários (INFOPEN). Por fim, 
constatou-se que as Regras de Bangkok representaram um marco histórico na luta 
pela igualdade material no contexto prisional entre homens e mulheres, tratando 
estas desigualmente, no limite e tão somente naquilo em que se desigualam dos 
homens.  
 
Palavras-chave: Encarceramento feminino. Regras de Bangkok. Lei 13.769/2018.  
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A GEOMETRIA ATRAVÉS DAS ARTES NAS UNIDADES PRISIONAIS DA PARAÍBA31 
 

Gilmar Antônio de Oliveira32 
                                                                                                                    

 
RESUMO 
 
Este trabalho de intervenção teve como propósito apresentar e levar em 
consideração a importância e os desafios os quais enfrentamos na educação de 
jovens e adultos, principalmente os que se encontram privados de liberdades, tendo 
por objetivo explanar a relevância do mesmo em prol da educação. É propósito deste 
artigo, apresentar um modo de melhoria nas aulas práticas de matemática, 
explorando novas formas de intensificar o método de ensinamento e aprendizagem 
no cárcere. Sem dúvida, esse segmento de educação merece um olhar diferenciado, 
de maneira que possa atender essa clientela com uma educação formal e sem 
distinção. Assegurando que esses indivíduos almejem um futuro promissor através 
da educação com qualidade. 
 
 
Palavras-chaves: Aprendizagem. Desafios. Educação. 
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RESISTÊNCIA E SENTIMENTOS SOBRE LENÇÓIS: UMA ETNOGRAFIA DO 

DOMINGO NO PRESÍDIO MARIA JÚLIA MARANHÃO. (JOÃO PESSOA-PB). 

Núbia Guedes de Barros Ferreira33 

 
 
RESUMO 
 
O presente artigo foi extraído de uma pesquisa de campo iniciada no período de 30 
de janeiro de 2018 estando ainda no seu curso de realização, no presídio feminino 
da cidade de João Pessoa-PB, o Complexo Maria Júlia Maranhão, pesquisa com 
crianças que visitam as mães no estabelecimento prisional nos dias de domingo, dia 
de visita da família. Na pesquisa etnográfica, primou-se a observação participante, o 
uso do diário de campo, a extração dos relatos dos atores sociais daquela unidade 
prisional. Os lençóis representam elementos simbólicos como sentimento de 
pertença, de territorialidade, um lar; lugar em que repousam a dádiva da comida, a 
partilha de sentimentos, a externalização da maternidade encarcerada, lugar em que 
há comunhão entre pares. Apresentarei aspectos que propiciaram a ressignificação 
espacial naquele estabelecimento prisional nos dias de domingo. Abordarei sobre os 
sentimentos, emoções, o “psicológico”, percepções e impressões advindas da 
expressão dos corpos. 
 

Palavras-chave: domingo. Visita-.lençol. 
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EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO CÁRCERE: PAPEL E PERSPECTIVAS FUTURAS 

PARA OS EGRESSOS DO SISTEMA PRISIONAL 

 

Tatiana Cavalcanti de Albuquerque Leal34 

 
 

RESUMO 
 

Os sujeitos encarcerados têm, em geral, toda a sua vida perpassada pela temática 
da exclusão, seja das condições dignas de moradia, do acesso ao emprego digno, 
dos direitos de cidadania, etc. O nível de escolaridade da maioria não ultrapassa o 
ensino fundamental e, quando reconquistam a liberdade após o cárcere, não 
conseguem ser inseridos na sociedade e no mercado por conta do preconceito que 
agora carregam por serem ex-detentos. Surgem, assim, iniciativas de viabilizar e 
oferecer educação e capacitação profissional ainda nas prisões. Neste sentido, o 
objetivo deste trabalho foi realizar um levantamento de quantas pessoas fizeram 
cursos profissionalizantes e quais foram eles em uma amostra de documentos 
referentes a egressos do sistema prisional. Tratou-se de uma análise documental 
feita a 103 autos processuais de pessoas que se encontravam em livramento 
condicional em João Pessoa-PB de junho de 2013 a junho de 2014. Foi verificado 
que 21 pessoas (20,3%) fizeram cursos, em diferentes áreas, como de pedreiro, 
pintor e culinária. Os cursos oferecidos refletiram a dualidade estrutural da 
educação que visa manter a desigualdade e formação de mão-de-obra nas classes 
empobrecidas, mas observou-se que, mesmo assim, muitos dos cursos oferecidos 
podem não ser capazes de atingir nem sequer esse fim. Alguns não parecem 
oferecer perspectivas sólidas de inserção no mercado nem para trabalhos 
informais. Defende-se que a educação no cárcere deva ser viabilizada e ampliada 
em todos os níveis, mas dirigindo-se a uma formação integral e emancipação dos 
sujeitos para superação de sua condição de exclusão social. 
 

 
Palavras-chave: educação profissional; sistema prisional; egressos; inserção no 
mercado de trabalho; dualidade estrutural. 
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REINTEGRAÇÃO SOCIAL DA PESSOA PRESA ATRAVÉS DO TRABALHO: 

POSSIBILIDADES E LIMITES À LUZ DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA 

 

Ednaldo Cordeiro da Silva Júnior35 

Nelson Gomes de Sant’Ana e Silva Junior36 

 

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo analisar o trabalho no sistema prisional como 
política pública de reintegração social para as pessoas privadas de liberdade, sob a 
luz da linha de pensamento da criminologia crítica. Para tanto, este trabalho adotou 
uma metodologia que privilegia técnicas de pesquisa de natureza bibliográfica. 
Utilizou-se da análise do panorama crítico em que se encontra o sistema 
penitenciário para demonstrar que, apesar da contradição de se pensar estratégias 
para a reintegração social estando o indivíduo isolado da sociedade, faz-se 
necessário garantir seus direitos humanos e executar políticas voltadas ao trabalho 
prisional. Os resultados apontaram para a pertinência da implementação de uma 
política articulada entre órgãos públicos estaduais ligados às áreas de trabalho, 
educação e desenvolvimento humano, com apoio da União, a fim de promover o 
trabalho a partir do aperfeiçoamento das habilidades da pessoa presa e da 
capacidade de ser útil para o seu futuro após alcançar a liberdade, o que se configura 
como previsão legal cujo cumprimento, segundo a teoria do garantismo penal, deve 
ser garantido pelo Poder Público. 
 

Palavras-chave: Sistema penitenciário. Direitos humanos. Políticas públicas. 
Trabalho prisional. Garantismo penal. 
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REFLEXÕES E RELAÇÕES: PUNIÇÃO, ENCARCERAMENTO E AS OPINIÕES DOS 

ESTUDANTES DE DIREITO DA UFERSA 

Vítor Carlos Nunes 37 

Maria Thereza Carlos Rodrigues38 

 
RESUMO  
 
Este artigo objetiva apresentar algumas reflexões acerca das questões de 
encarceramento em massa, as formas de punição, a função social da pena e seus 
respectivos desdobramentos no atual cenário brasileiro. Para isso, utiliza-se de 
uma pesquisa realizada com os estudantes de Direito da Universidade Federal 
Rural do Semiárido (UFERSA), na qual averigua-se as opiniões e concepções dos 
discentes sobre os assuntos supramencionados, de forma a relacioná-los. A partir 
do estudo de obras doutrinárias e sob uma perspectiva da criminologia crítica, 
procura-se compreender como os futuros aplicadores do Direito entendem as 
questões práticas ligadas ao ramo da Criminologia e do Direito Penal. Quanto aos 
resultados, apontou-se que a grande maioria dos estudantes de Direito da UFERSA 
discordam de afirmações que apontam o encarceramento como forma de punição 
mais apropriada, bem como não concordam com as teorias retributivistas da 
função social da pena. 

 
Palavras-chave: Criminologia Crítica. Encarceramento em Massa. Punição. Direito 
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A INEFICÁRIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO E A DEFESA DOS DIREITOS 

HUMANOS39 

Délis Araújo Santos40 
 

 
Resumo 
 
As prisões passaram por diversos processos evolutivos no decorrer do tempo. Com 
a crise dos métodos punitivos da Antiguidade e o surgimento de movimentos que 
valorizavam o homem, abandona-se um sistema punitivo cruel que tinha como 
punições a pena de morte, suplícios e desmembramentos, partindo assim para um 
sistema de humanizações penais com uma maior proteção do que conhecemos hoje 
como Direitos Humanos. No entanto, apesar da evolução das prisões e de seus 
métodos punitivos o atual sistema carcerário ainda é um ambiente de violações a 
esses direitos, devido principalmente à crença de que o preso deve ser submetido a 
um regime de humilhação e disciplina rígida para que assim se arrependa do que fez 
e não volte a cometer delitos. Com a análise do método das Associações de Proteção 
e Assistência aos Condenados (APAC) e o auxílio das pesquisas feitas, descontruímos 
esse discurso e mostramos que é possível, e bem mais vantajoso para o Estado e 
para sociedade a recuperação do preso através da assistência, educação e do 
trabalho.  
 
Palavras-chaves: Direitos Humanos. Lei de Execução Penal. APAC. Ressocialização. 
Presídio. 
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A PRISIONIZAÇÃO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO E SEUS EFEITOS: UM DIÁLOGO 

COM A OBRA CRIME E CASTIGO 

 
Camila Vasconcelos Leitão Moreira41 

Héber Adriel Fernandes Silva42 

Mariana do Nascimento Rodrigues43 

 

RESUMO 

 

Este artigo se debruça sobre a problemática existente no sistema penitenciário 
quanto ao tratamento recebido pelo indivíduo em contexto de encarceramento. O 
modo como a pena é vista e aplicada sofreu uma série de modificações no decorrer 
dos anos, de forma que passou a buscar sempre sua humanização. Nesse ínterim, 
toma-se como exemplo a situação da prisão em que Rodion Raskólnikov cumpre sua 
pena, relato presente na obra de ficção “Crime e Castigo” (2019), escrita por Fiódor 
Dostóievski, na qual o personagem é submetido a condições degradantes. A 
realidade não se mostra, nesse aspecto, distante da ficção, já que as prisões 
continuam permeadas de problemas estruturais responsáveis por violar 
flagrantemente o princípio da dignidade humana. Além desses problemas, existe 
ainda a prisionização, como aspecto inerente à própria pena privativa de liberdade, 
resultando em graves sequelas na personalidade do apenado. Tudo isso acaba por 
se tornar um forte empecilho à reintegração social, que nesse contexto de evolução 
da pena, desponta, atualmente, como um dos seus principais objetivos. Entende-se 
que a mácula nesse processo de reintegração, resultado de um descaso da sociedade 
para com o sujeito em contexto de encarceramento, causa danos não apenas para 
esse, mas para toda a comunidade. 
 

Palavras-chave: Crime e Castigo. Dignidade. Prisionização. Reintegração. 
Sistema Penitenciário. 
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RESSOCIALIZAÇÃO E TRATAMENTO PENITENCIÁRIO NO BRASIL: REFLEXÕES A 

PARTIR DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA 

Marianne Laíla Pereira Estrela44 
José Bezerra de Araújo Neto45 

Nelson Gomes de Sant’Ana e Silva Junior46 
Rebecka Wanderley Tannuss47 

 

RESUMO 
 

O ideal ressocializador é um dos pilares que sustentam a existência da prisão. No 
entanto, historicamente tem sido demonstrado que o sistema penal não diminui a 
incidência de crimes e não contribui para a reintegração social do apenado. O 
tratamento penitenciário tem reproduzido violências e violações diversas. A partir 
desses apontamentos, busca-se, com este trabalho, problematizar o ideal 
ressocializador considerando o tratamento penitenciário brasileiro. Para tanto, 
como método utilizou-se a pesquisa bibliográfica, realizada a partir do referencial 
teórico da Criminologia Crítica. Consecutivamente, a partir das pesquisas realizadas 
nas bases Scielo, Biblioteca Digital Brasileira de Dissertações e Teses, Portal de 
Periódicos da Capes e Vlex, criou-se uma base de dados com textos sobre 
ressocialização contendo 160 materiais. Deste total, selecionou-se 67 produções 
relevantes para o estudo. Os principais resultados apontam que apesar de 
reconhecerem as inúmeras questões que permeiam o tratamento penitenciário 
brasileiro, a maioria não problematiza o ideal ressocializador, indicando uma 
tendência reformista e não de superação desse sistema. Não se discute que a ilusão 
de ressocializar está relacionada com o ajustamento e a neutralização de 
determinado segmento indesejável da população e não com a proposta declarada de 
reinserir o indivíduo na sociedade e diminuir as taxas de criminalidade. Conclui-se 
constatando que a prisão não ressocializa e que o discurso ressocializador trata-se 
de uma falácia. O tratamento penitenciário, ao contrário de propiciar a efetivação da 
reintegração social dos presos, tem produzido sofrimento, estigmatização e 
segregação das classes mais vulneráveis da população.  
 
Palavras-chave: Sistema Prisional. Política Criminal. Ressocialização. Criminologia 
Crítica. Direitos Humanos.  
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REVISTA VEXATÓRIA: VIOLAÇÕES DE DIREITOS E SOFRIMENTOS 
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RESUMO 
 
Um dos direitos garantidos a pessoa presa na Lei de Execuções Penais é a visita do 
cônjuge, da companheira, de parentes e amigos. No entanto, a concretização desse 
direito encontra obstáculo na revista vexatória a qual familiares de presos são 
submetidas a cada dia de visita nas unidades prisionais de todo o país. Um 
procedimento que consiste na pessoa se despir, agachar diante de espelhos, dentre 
outros. Neste trabalho, busca-se problematizar as violações de direitos humanos 
produzidas de forma sistemática no procedimento de revista íntima vexatória. Como 
metodologia, realizou-se uma pesquisa bibliográfica e documental. Foram utilizadas 
as bases de dados Scielo, Biblioteca Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD), 
Portal de Períodos da CAPES e Researchgate, com as palavraschave “família”, 
“familiares”, “revista íntima”, “revista vexatória”, “sistema prisional” e “prisão”. Os 
documentos pesquisados foram legislações nacionais e internacionais. Os 
resultados encontrados indicam que o procedimento invasivo, que constitui 
tratamento cruel, desumano e degradante e que viola garantias fundamentais é 
justificado sob o argumento de impedir a entrada de drogas, armas e aparelhos 
eletrônicos nos estabelecimentos prisionais. Entretanto, sua realização prova-se 
ineficaz quando o ilícito encontrado a partir sua realização é ínfimo. Conclui-se que 
há uma “coisificação” das visitantes e que a revista vexatória produz marcas 
permanentes nos corpos e na subjetividade de quem mantém vínculo com um preso 
e que os caminhos para uma revista que respeite a dignidade humana estão 
dispostos na legislação internacional e resoluções do Conselho Nacional de Política 
Criminal e Penitenciária que indicam a utilização de aparato tecnológico. 
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PRISÃO EMOCIONAL: TRANSPOSIÇÃO DA SANÇÃO PENAL PARA FAMÍLIAS DE 

DETENTOS, QUANDO DA NEGLIGÊNCIA DO DIREITO À MANUTENÇÃO DO 

NÚCLEO FAMILIAR, NO CASO DE FAMÍLIAS INTERIORANAS E DE BAIXA RENDA 
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Heloísa Silva Alves
54

 
 
 
RESUMO 
 
O presente trabalho tem o intuito de demonstrar como a aplicação da sanção penal 
no Brasil ultrapassa o caráter individual e intransponível da pena, condenando 
também as famílias de presidiários, seja pela desinformação e preconceito que 
ronda este tema, seja ao promover a negligência do direito dessas famílias à 
manutenção da unidade familiar, focando, para tanto, na situação de famílias de 
baixa renda e que residem longe dos centros urbanos. O trabalho perpassa, ainda, 
pela constatação de uma evolução no que se entendia sobre pena, dando destaque 
a importância da família para o alcance das suas principais finalidades, a 
preventiva e a ressocializadora. Em face disto, o artigo discorre, de forma crítica, 
sobre o desmantelo vigente no cenário brasileiro que vem violando o direito 
incontestável, garantido constitucional e penalmente, do apenado e da sua família 
a visitar às unidades prisionais. 
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MATERNIDADE E PRISÃO: AS DIFICULDADES DAS MÃES INSERIDAS NO CÁRCERE 

BRASILEIRO55 
 

Larissa Borges de Lima56 

Gabriela Pinheiro Gabriel da Silva57 

 

 
RESUMO 
 
O presente artigo se propõe a levantar a discussão das dificuldades que as mulheres 
que têm filhos passam nos estabelecimentos penais. Para tanto, avaliou-se o perfil 
das mulheres encarceradas; as particularidades desses encarceramentos, bem como 
as suas dificuldades no acesso à saúde, justiça, convívio familiar; as violações de 
direitos que tanto a mãe quanto o filho sofrerm nas prisões, e quais são os amparos 
legais que existem para assegurar os direitos da mulher e da criança. Para sustentar 
as análises, foram apresentados resultados da pesquisa Levantamento Nacional de 
Informações Penintenciárias - Infopen, realizado pelo Departamento Penintenciário 
Nacional. 
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OS CASOS DE FEMINICÍDIO NO ESTADO DA PARAÍBA: UM RETRATO DA 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER58 
 

Vanessa Felix de Sousa59 
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Marlene Helena de Oliveira França61 

                                                                                                                                                                              

RESUMO 
 
 A necessidade de coibir a violência contra a mulher no Brasil foi recomendada por 
organizações internacionais, como a Comissão sobre a Situação da Mulher (CSW) e o 
Comitê sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher 
(CEDAW), ambos da ONU. Para elucidar tal recomendação, fez-se necessário o advento da 
Lei nº 11.340/06, Lei Maria da Penha, bem como a Lei nº 13.104/15, que definiu como 
crime o feminicídio – através da alteração do artigo 121 do Código Penal (Decreto-Lei nº 
2.848/1940) –, buscando punir e impedir crimes constituídos em razão de gênero contra 
o sexo feminino. O objetivo deste trabalho é investigar o marco da qualificadora do 
feminicídio, observando como, de que modo, e se a introdução desse feito foi suficiente 
para a inibição do crime. Para isso, buscou-se analisar normativas internacionais e 
nacionais, dados estatísticos, bibliográficos, jurisprudenciais e políticas públicas 
existentes voltadas para o combate do feminicídio. Os resultados revelaram que apesar 
da existênca e relevância da legislação, essa não concebe suficiência autônoma. A eficácia 
consiste, portanto, no aparato normativo atrelado às políticas públicas protetivas e no 
debate da sociedade civil sobre o implemento do marco legislativo e da problemática 
sistêmica da violência contra a mulher. 
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INCIDÊNCIA DO ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO DOS AGENTES 

PENITENCIÁRIOS 
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RESUMO 
 
A falência do sistema prisional do Estado do Rio Grande do Norte/RN pode ser 
constatada a partir de vários indicadores: a ausência de controle estatal das 
unidades prisionais, controladas por facções criminosas; a superpopulação 
carcerária; a precariedade das instalações, que desumaniza o ambiente 
prisionalsendo frequentes as mortes e as fugas de apenados nos estabelecimentos 
penais. Nesse espaço, trabalha o agente penitenciário, profissional responsável pela 
vigilância e custódia da população carcerária. Estudos indicam que os trabalhadores 
do sistema prisional são afetados pelos efeitos nocivos do ambiente de trabalho. 
Esta pesquisa tem por objetivo investigar a incidência de assédio moral contra os 
agentes penitenciários no espaço de trabalho nas unidades penais do RN. É um 
estudo de natureza qualitativa e quantitativa, que fez uso da observação 
assistemática e aplicação de entrevista e questionário. A pesquisa evidenciou na 
seção da análise de reações apresentadas diante dos ataques sofridos pelos agentes 
penitenciários que das 36 subcategorias, 45% disseram ter medo das consequências 
se denunciassem a situação logo no início, enquanto 50% dos agentes entrevistados 
afirmaram não ter tido qualquer tipo ou nível de reação. Outro dado é que 90% 
disseram ter procurado mediação das partes já numa fase muito avançada do 
problema, o que demonstra o desconhecimento em relação ao assédio moral e o 
medo das retaliações que poderiam vir a sofrer. Os resultados apontaram para a 
incidência de fatores da prática do assédio moral no ambiente de trabalho dos 
agentes penitenciários do RN. 
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ACHADOS EMPÍRICOS SOBRE A DISCIPLINA NO PRESÍDIO FEMININO DE SERGIPE 

 

Beatriz do Espírito Santo Silva66 

Andrea Depieri de Albuquere Reginato67 

 

RESUMO 

 

Esse trabalho foi escrito a partir de uma pesquisa de campo no Presídio Feminino 
de Sergipe (PREFEM), realizada entre novembro de 2017 e março de 2018. Para 
tanto, utilizou-se de observação direta, com confecção de diário de campo, análise 
de documentos, revisão de literatura e realização de entrevistas. Pretendeu-se 
identificar os dispositivos de disciplina em ação no presídio. Foram analisados os 
dados sobre a disciplina na prática do PREFEM, que indicam a utilização do poder 
disciplinar diretamente pelas guardas prisionais com grande margem de arbítrio e 
um extremo controle sobre a vida das mulheres presas.  
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“ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL”: OS EFEITOS DO PATRIARCADO NO 

SISTEMA PRISIONAL FEMININO BRASILEIRO 
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RESUMO 
 

O direito penal atua seletivamente e o encarceramento feminino não resulta em uma 
segurança pública maior, só colabora como um estímulo para a reprodução de 
vulnerabilidades e desigualdades, resultando em perda para a sociedade. Com as 
particularidades de gênero constantemente desrespeitadas, as mulheres são 
completamente invisibilizadas e silenciadas por trás dos muros das prisões. Mais da 
metade dessas mulheres estão condenadas ou aguardando julgamento pelo crime 
de tráfico de drogas, por isso, houve um crescimento intenso do encarceramento 
feminino por este motivo. Deste modo, o presente trabalho tem como objetivo geral 
analisar o encarceramento feminino no Brasil, de forma a compreender como se dá 
a influência da cultura patriarcal de maneira direta e ativa. Para que tal proposta 
seja levada a efeito, este trabalho possui os seguintes objetivos específicos entender 
a origem histórica do processo, tendo por base o arcabouço teórico das 
criminologias crítica e feminista; (ii) explorar os desafios estruturais dos 
estabelecimentos prisionais femininos no Brasil; (iii) estudar o perfil da mulher 
encarcerada no país a partir da análise interseccional e; (iv) examinar o crime de 
tráfico de entorpecentes como uma realidade frequente na vida de diversas 
apenadas. De caráter exploratório, com método dedutivo, a pesquisa decorre de uma 
metodologia centrada em revisão bibliográfica e documental, com vistas tanto em 
periódicos, teses, artigos científicos, bem como em dados e estatísticas. 
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ENTRE A PRISÃO E A ESCOLA: EDUCAÇÃO, CULTURA ESCOLAR E ENSINO EM 

ESPAÇOS DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE 
 

Vivianne Karla de Oliveira Germano70 

 

RESUMO 

 

Este Artigo se propõe a analisar a educação prisional a partir dos conceitos de 
práticas educativas e de cultura escolar. Trabalhando com as articulações entre a 
produção do conhecimento acadêmico e o conhecimento escolar no que diz a 
formação, no sentido de ampliar o debate interdisciplinar e a reflexão teórica 
conceitual.  Trata-se de compreender o surgimento de uma cultura escolar prisional 
e de práticas educativas impulsionadoras de subjetividades voltadas para o 
enquadramento dos corpos em espaços prisionais. Nestes estabelecimentos, 
também denominados “instituições de sequestro”, os corpos e as subjetividades são 
construídas de maneira disciplinadora onde o controle e as relações de poder são 
preponderantes. Pretende-se destacar a história da instauração de dispositivos que 
buscam, dentre outros aspectos, a chamada ressocialização e educação dos 
indivíduos. Para tanto, a pesquisa se fundamentará nos pensadores que discutem a 
cultura escolar como produtora de subjetividades nos lugares aos quais associa. 
Serão pesquisados os programas dos cursos desenvolvidos, os diários de classe, a 
legislação nacional e estadual sobre a criação de um espaço escolar nas prisões do 
país, as regras especificas da escola.  
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A “QUESTÃO SOCIAL” E AS INFLEXÕES DO NEOLIBERALISMO NAS POLÍTICAS 

SOCIAIS NO BRASIL: UM RECORTE ANALÍTICO A PARTIR DO ENCARCERAMENTO 

FEMININO 
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RESUMO 
 
Ante a produção e reprodução das desigualdades no sistema capitalista, é possível 
afirmar que as prisões representam a manifestação do poder punitivo e repressor 
do Estado. Desde os primórdios, as prisões confinam pobres, excluídos e 
desempregados em sua maioria. Na contemporaneidade, as relações sociais 
antagônicas agudizam as expressões da “questão social”, criminalizando as classes 
subalternas. Produto das relações de dominação e exploração entre as classes no 
capitalismo, a “questão social”, é criminalizada e naturalizada como condição das 
classes mais baixas que são excluídas dos processos de modernização da produção. 
Este artigo tem o objetivo de tecer uma breve análise das políticas sociais no sistema 
capitalista, especialmente, no contexto neoliberal, discutindo a criminalização da 
“questão social” com recorte analítico do encarceramento feminino. Por meio de 
uma revisão bibliográfica de autores que discutem a questão em tela, adota-se a 
perspectiva crítica marxista, apreendendo a “questão social” e as políticas sociais na 
sua condição histórica, na relação dinâmica com a totalidade. 
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PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS NA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DE UMA 

INSTITUIÇÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

Mariana Coelho da Silveira73 

 
 

RESUMO 

 
Este trabalho tem o propósito de apresentar a experiência da implementação de 
um Edital da Assistência Estudantil de determinada Instituição da Rede Federal 
de Ensino Profissional e Tecnológica cujo objetivo é estimular ações de promoção 
de Direitos Humanos, diversidades, de combate às opressões e enfrentamento 
das discriminações vivenciadas pelos estudantes. Trata-se de um estudo 
descritivo da experiência desenvolvida na instituição, trazendo um exame crítico 
e qualitativo da importância da formação integral e emancipatória para a 
permanência dos estudantes. Assim, este ensaio parte de um dos princípios da 
Política Nacional de Assistência Estudantil (2010) que trata da formação 
ampliada e dialoga com reflexões do autor Paulo Freire (1987). As reflexões do 
autor se apresentam muito apropriadas para o momento histórico 
contemporâneo e para o desenvolvimento do trabalho da Assistência Estudantil 
que vem compreendendo a permanência não somente como a melhoria das 
condições materiais dos estudantes mas como a promoção da cidadania por meio 
da ampliação dos valores éticos de liberdade, igualdade e democracia. Portanto, 
o desenvolvimento do Edital proposto compreende um dos espaços de promoção 
à formação ampliada e a permanência simbólica dos estudantes pois possibilita 
por meio de palestras, debates, colóquios, seminários, exposições, campanhas de 
difusão cultural ou educativa e encontros acadêmicos a discussão sobre as formas 
de resistência às discriminações vivenciadas e assim a busca pelo pleno exercício 
da cidadania. 
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TIMBÓ E O INSTITUTO VEM CUIDAR DE MIM 
 

Fernando Conceição dos Santos Barbosa74 
 

      

RESUMO 

 

O artigo pretende mostrar a Educação Popular enfatizando os seus delineamentos 
nos campos desenvolvidos pelo projeto de extensão Educação Popular na 
Construção da Integralidade e da Formação no Cuidado em Saúde (EpiSaúde)75  da 
Universidade Federal da Paraíba, no Centro de Ciências da Saúde – Departamento 
de Odontologia e Clinica Social e procurando esmiuçar a realidade destas crianças 
dentro da comunidade Timbó em João Pessoa. Este estudo foi concretizado com 
visitas a comunidade que aconteciam semanalmente e tiveram como pano de fundo 
o Instittuto Vem Cuidar de Mim em 2019.  A relevância dos saberes educacionais 
para uma prática de educação popular capaz de alcançar a realidade dos formandos 
e como estes percebem a sua realidade dentro de todo o seu contexto social. O texto 
mostrará a formação escolar como um dos valores formativos mostrando os saberes 
formais e informais em suas diferentes vivências e trabalhados pelo projeto no 
instituto, fazendo com que haja uma ampliação da visão social destas crianças. Os 
alunos trazem uma compreensão visual e manual, além do uso dos outros sentidos, 
além da escolarização curricular desenvolvida pela unidade escolar. Assim toma 
realce à experiência vivida pelo educador Paulo Freire nos Centros de Cultura, 
mostrando-nos uma educação oculta pelos professores e não reconhecida pela 
sociedade. Com vista das contribuições do educador pretende-se mostrar uma 
experiência em que as crianças desenvolvam outros saberes além dos escolares, um 
saber que esteja além das palavras e que reconheça o seu mundo vivido.  
 

Palavras-chave: Educação Popular. Comunidade. Conhecimento. Infâncias. 
Vivências.  
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A EDUCAÇÃO POPULAR E A LUTA POR DIREITOS: A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO 

EM DIREITOS HUMANOS NA REDE MARISTA 

Wallene de Oliveira Cavalcante76 
 
 
 

RESUMO 
 
O presente artigo integra a Dissertação de Mestrado (2015) do Programa de Pós-
Graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas – PPGDH, intitulada: 
A Educação em Direitos Humanos na Educação Básica: A presença da EDH no Colégio 
Marista Pio X.  No referido artigo analisamos, com base nos documentos fundantes 
do Instituto Marista, as influências e as contribuições da Teologia da Libertação e da 
Educação Popular, a partir das ideias de Paulo Freire até chegar à implementação da 
Educação em Direitos Humanos no Currículo Marista (2012). É possível uma 
educação popular para os direitos humanos no ambiente da educação formal? A 
resposta é afirmativa à medida que a própria vivência do exercício da cidadania 
democrática, com o respeito a diversidade étnica, cultural e religiosa vivenciada no 
ambiente escolar, constitui a razão de ser da educação popular em seus princípios e 
valores. Esta perspectiva é confirmada pelo Professor José de Melo Neto (2007), ao 
afirmar que “a educação popular também se realiza nesse nível de educação. Vai 
para além das dimensões do local, podendo acontecer em quaisquer ambientes onde 
aconteça o fenômeno do ensino e da aprendizagem. Há educação popular nos níveis 
da Educação Básica, Educação Profissional e Educação Superior – graduação e pós-
graduação”. Trazendo para o contexto do presente artigo, os processos educativos e 
pedagógicos, vivenciados e apreendidos no âmbito da educação Marista são 
compreendidos como dinâmicas de socialização e de cultura, sob as mais variadas 
formas, possibilitando aos sujeitos da educação se apropriar das experiências 
culturais vividas pelo conjunto das experiências humanas. 
 
 
Palavras-chave: Educação Popular. Educação em Direitos Humanos. Currículo 
Marista.  
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A EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO DO CAMPO COM ATINGIDOS POR BARRAGEM DA 

PARAÍBA 

Givanilton de Araújo Barbosa77 
 
 

RESUMO 

 
O artigo discute reflexões teóricas acerca da experiência de Educação do Campo 
implementada por meio do Movimento dos Atingidos por Barragem nas comunidades 
“rurais” atingidas por a construção da barragem de Acauã localizada na bacia hidrográfica 
do Rio Paraíba no agreste paraibano. Com esse cenário, se percebe que, para aquele 
contexto territorial foi adotada uma intervenção de saberes e fazeres consonantes, de 
modo que posteriormente, a Política de Educação do Campo sob seu Decreto nº 7.352, de 
4 de novembro de 2010 vem sendo primordial para a aquisição da Cultura de resistência 
nessas comunidades do campo. Conclui-se que é de grande relevância perceber a 
Educação do Campo para além da sala de aula e dos muros da escola no intuito de 
compreender os modos de vida das famílias e das comunidades camponesas. Já o 
movimento social, por meio dele, é perceptível que vem construindo uma ponte que 
possibilita o diálogo com tantas outras esferas sociais tendo um desempenho significativo 
diante da reorganização antes e depois das comunidades reassentadas. 
 
 
Palavras–chave: Cultura. Atingidos por Barragem. Educação do Campo 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO DO CAMPO: 

CONCEPÇÃO, DESAFIOS E PERSPECTIVAS. 

 
Yoná Ferreira do Nascimento78 

Uberlandia Soares de Andrade Galdino79 

Gabriela Cristina da Silva Ferreira
80 

Ana Célia Silva Menezes81 
 

RESUMO 
 

O presente artigo discute a Formação de Professores no Contexto do Campo a 
partir do entendimento de que esta modalidade de educação resulta da luta e do 
engajamento dos movimentos sociais pela garantia do direito dos povos do campo 
a uma educação pública gratuita e de qualidade.  Delimita como questão problema 
os desafios e perspectivas para a formação de professores(as) do campo no 
contexto atual. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica cujo objetivo é 
compreender a especificidade do processo de formação de professores(as) do 
campo considerando os princípios e fundamentos teóricos e legais construídos e 
defendidos pelo Movimento Nacional de Educação do Campo. Como aporte teórico 
destaca-se os estudos de Caldart (2012), Molina e Sá, (2012), Freire (1992; 1996) 
e Kolling (1999). A pesquisa salienta: os retrocessos e perdas no âmbito da 
Educação do Campo a partir de 2016; a indissociabilidade entre a atual discussão 
e luta pela garantia do direito à uma formação específica para os professores que 
atuam no contexto do campo e a luta pela defesa dos direitos sociais (e civis) que 
vem sendo subtraídos da população brasileira. Aponta ainda que a mobilização e 
organização na cidade e no Campo são movimentos necessários para que se 
garanta o cumprimento aos (poucos) dispositivos legais educacionais resultantes 
da articulação e organização popular dos movimentos sociais do Campo. 

 
 

Palavras-chave: Educação do Campo. Formação de professores. Políticas Públicas. 
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UM ENCONTRO ENTRE A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E A PEDAGOGIA 

PROFANA 
 

Alci Marcus Ribeiro Borges82 

Caroline Bastos de Paiva Borges83 

 

RESUMO 
 

O artigo buscou promover reflexões que possibilitem aproximações entre as 
concepções que se desenvolveram sobre Educação em Direitos Humanos, 
especialmente no Brasil, e as concepções de Pedagogia explicitadas por Jorge 
Larrosa, em Pedagogia Profana. Parte-se de uma apresentação das concepções mais 
comumente desenvolvidas em torno dos direitos humanos. Em seguida, 
apresentam-se algumas concepções de Educação em Direitos Humanos a partir das 
quais conformam-se relações com as reflexões desenvolvidas por Jorge Larrosa, em 
“Pedagogia Profana”. Ao final, conclui-se que há vínculos de comunicação e 
intencionalidades entre a Educação em Direitos Humanos e a Pedagogia Profana.  
 
Palavras-chave: Direitos Humanos. Educação em Direitos Humanos. Pedagogia 
Profana. 
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O PROTAGONISMO JUVENIL E A FORMAÇÃO DE EDUCADORES SOCIAIS NOS ANOS 

90: CONTEXTO PARA SENTIR, PENSAR E AGIR UMA PEDAGOGIA SOCIAL CRÍTICA 

DE BASE FREIRE 

Alexandre Magno Tavares da Silva84 
 

 
RESUMO 

 
Este trabalho discute experiências e reflexões decorrentes dos trabalhos de 
educadores em projetos Sócio-Comunitários em ambientes não escolares de 
atendimento a adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social 
em Pernambucano. Através de uma Pedagogia Social de base freireana vamos nos 
concentrar no protagonismo juvenil enquanto princípio educativo, a fim de 
discutir o seu lugar no processo de formação de educadores sociais dentro de uma 
ótica crítica e emancipatória. 

 
 
Palavras-Chave: Pedagogia Social Critica. Paulo Freire, Educadores Sociais, 
Protagonismo Juvenil. 
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ESCOLA, FAMÍLIA, COMUNIDADE E SEGURANÇA CIDADÃ: TRABALHANDO NOVAS 

METODOLOGIAS NA MEDIAÇÃO DE CONFLITOS. 

 
Jailton Ferreira da Silva85 

Amanda Ferreira da Silva86 

Jailma Monteiro da Silva87 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste estudo é proporcionar entre os conflitos e violações de direitos 
existentes na escola, família e comunidade ações mediadoras que contribuam para 
melhor qualidade de vida do público participante das escolas parceira da instituição 
social através de: formação para equipe, disseminação e socialização entre os 
educadores dos temas em foco, com o público participante e ações com os 
educandos, família e comunidade no intuito mediador de conflitos. Este trabalho 
partiu de uma pesquisa bibliografica de cunho qualitativo e quantitativo nas escolas 
e instituições sociais, percebendo a situação da comunidade buscou dar sua 
contribuição de forma coletiva e em rede.  Como defensores dos Direitos Humanos 
da criança e do adolescente e seus familares a Associação Comunitária Nova Vida 
busca formar uma rede na comunidade como suporte para os conflitos  existentes. 
Atraves de um diagnóstico da realidade foi elaborado um plano de ação onde as 
crianças e adolescentes foram protagonista cada um no seu lugar de vivencias, as 
familias, os profissionais e a comunidade com  objetivo de mediar confiltos e a 
situação da violência exixtente por trás dos conflitos.   
 

Palavras-chave: Conflitos. Escola. Familia. Comunidade. Violência. 
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A POLÍTICA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL: TRAJÉTORIA HISTÓRICA E A 

NECESSIDADE DE UMA FORMAÇÃO POLÍTICO-CRÍTICA 
 

Nathália Pereira Paredes88 

Patrícia Larrissa de Lima Oliveira89 

Maria Gabriella Florencio Ferreira90 

Rafaela Leandro Pereira91 

 

RESUMO 
 
O presente trabalho é resultado de uma pesquisa bibliográfica, que traz em seus 
descritos, considerações que perpassam o universo da educação no Brasil, sua 
tragétoria histórica, e, os reflexos no campo político, econômico e social que por 
ela perpassam. Tem como objetivo ressaltar interesses dos capitalistas para com 
a Política da Educação, fazendo a crítica o seu modelo atual, e enfatizar a sua 
importância como oportunizadora de um fortalecimento dos trabalhadores 
enquanto classe. Mediante tais apontamentos, visa-se ainda frisar as conquistas 
alcançadas no campo da educação, no que refere- se ao seu acesso enquanto um 
direito social, considerando que ela é constantemente dipustada por diferentes 
setores da sociedade. Através dos aparatos teóricos, embasados na teoria crítica e 
envoltos nas áreas da Educação, Educação Popular e Economia Política, que 
consubstanciaram a construção deste trabalho, a educação revelou-se como 
essencial para inclusão dos indivíduos em sociedade e  para além disso, recente 
no que refere-se ao seu acesso pelas classes populares e o entendimento de suas 
particularidades. No mais, evidencia-se a necessidade da luta e consolidação de 
uma educação com viés crítico, capaz de contribuir para a construção de um corpo 
social que não se realiza na condição societária que atualmente está sendo 
vivenciada. 
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HUMANIZAÇÃO NO ENSINO JURÍDICO COMO UM NOVO ESBOÇO METODOLÓGICO 

Bruno Veras Gomes92 

 

 
RESUMO 
 

Este artigo busca estabelecer uma possível relação entre a dimensão pedagógica 
dos direitos humanos em Luis Alberto Warat e a Resolução nº 5, de dezembro de 
2018, do Conselho Nacional de Educação, que insitui as diretrizes curriculares 
nacionais do curso de graduação em Direito. Assim, a relevância jurídico-social é 
indiscutível, vez que contribui com o fortalecimento da democracia. Destaca-se 
ainda, a importância da discussão na seara acadêmica, sobretudo pelo fato de 
pressupor-se que uma metodologia que privilegia vários saberes, que não apenas 
o jurídico, numa abordagem transdisciplinar como essência de uma ciência que é 
dinâmica e que delineia as relações humanas, seja uma questão vital. Portanto, é 
importante que as instituições de ensino superior sejam reconhecidas como espaço 
privilegiado de transformação de “mentalidades” e estabilizadora de uma cultura 
jurídica e humanística perante a sociedade brasileira. O estudo utilizou-se da 
revisão bibliográfica e documental e do método dedutivo. Inicialmente será feita 
uma exposição da Educação em Direitos Humanos no espaço de formação superior, 
sobretudo, em correspondência ao projeto pedagógico do curso de bacharelado em 
Direito. Posteriormente, analisará a contribuição da teoria sedutora waratiana 
para a didática do ensino jurídico contemporâneo. Numa breve conclusão, 
considera-se que o trabalho preventivo, que só a educação humanística pode 
promover, corrige o comportamento social. 
 
 
Palavras-chave: Humanização. Educação em Direitos Humanos. Direito. 
Metodologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
92 Mestrando em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas, pela Universidade Federal da 
Paraíba – UFPB. E-mail: brunoveras.g@hotmail.com. 

mailto:brunoveras.g@hotmail.com


 
 

113 
 

 

DIREITOS HUMANOS: A EMANCIPAÇÃO DISCURSIVA E SEUS IMPACTOS NA 
EFETIVAÇÃO DO INGRESSO DE JOVENS DE ORIGEM POPULAR NO ENSINO 

SUPERIOR 
 

Driely Xavier de Holanda93 

Suelídia Maria Calaça94 
 

RESUMO 
 
O presente artigo busca discutir a relação entre o direito a educação e sua efetivação 
mediante habilidades linguísticas necessárias para o ingresso no ensino superior, essa 
discussão faz parte da proposta de dissertação em construção, cujo título “NO CAMINHO 
À UNIVERSIDADE TINHA UMA PEDRA: reflexões sobre o acesso de jovens de origem 
popular  à universidade e sua emancipação discursiva, vinculado ao Programa de Pós-
graduação em Direitos Humanos (PPGDH) da Universidade Federal da Paraíba, o qual 
tem por  objetivo analisar o processo de elaboração da leitura e da escrita do sujeito, o 
estudante do curso Pré-universitário PET Conexões de Saberes- sua relação com a 
emancipação discursiva para garantia do acesso no ensino superior sob a perspectiva 
dos direitos humanos. Aqui entendemos como emancipação discursiva a habilidade de 
compreender o mundo a sua volta, reconhecê-lo e perceber-se como parte importante 
do meio no qual está inserido e, por fim, empodera-se do seu discurso como base para 
razão de sua própria existência. Tal compreensão está diretamente ligada ao 
pensamento de Freire (1970), segundo qual a emancipação do sujeito oprimido se 
efetiva quando esse passa a conhecer, torna-se cognoscente, conhecedor e produtor do 
ato de conhecer. Além disso, a ideia de emancipação discursiva está ligada as 
concepções de Bakhtin (1992) de que o texto, seja ele oral ou escrito constitui uma 
realidade imediata pela qual se pode estudar o homem em sociedade, pois é através dele 
que o ser humano exprime suas ideias, pensamentos e sentimentos. Os passos da 
metodologia têm como fundamento a dialética. Uma vez que partimos da necessidade 
de refletir sobre o paradoxo existente entre o direito regulamentado à educação de 
qualidade pela Constituição Brasileira e sua prática real, a qual resulta em uma 
educação de baixa qualidade ofertada pelo Estado. A pesquisa tem um caráter 
qualitativo e interdisciplinar, pois buscaremos compreender os fenômenos sociais em 
seus aspectos subjacentes e estruturais, nesse sentido a preocupação não é contabilizar 
tais fenômenos, nem explicá-los, mas entendê-los como fenômeno social.  Visto que os 
a pesquisa aqui apresentada está em construção, a amostra aqui discutida é colocada  
de forma hipotética, visto que a investigação ainda está em fase de construção de dados. 
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O ENSINO DE HISTÓRIA NA CONTEMPORANEIDADE E OS DIREITOS HUMANOS:  

NOTAS SOBRE O ENSINAR E APRENDER PELOS VIÉS DAS PRÁTICAS SAGRADAS  

DOS  POVOS INDÍGENAS  E DA EDUCAÇÃO POPULAR 

 

Rosângela Soares Xavier95 

Roseane Maria de Amorim96 

Alba Cleide Calado Wanderley97 

 
 

RESUMO 
 
Este artigo resulta de um projeto de pesquisa intitulado o Ensino de História na 
contemporaneidade pelo viés das práticas sagradas indígenas: um estudo das fontes 
virtuais em Pernambuco e na Paraíba. Os objetivos do trabalho: a) desconstruir 
alguns conceitos preconcebidos sobre os povos indígenas; b) contribuir com 
situações didáticas para o ensino de História no ensino fundamental na ótica dos 
direitos humanos. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa, 
realizada por meio de fontes bibliográficas e virtuais tais como vídeos, sites e blogs. 
Filia-se aos estudos  culturais interligados à História Cultural, aos Direitos Humanos  
e à Educação Popular. Tomam-se as culturas como elementos fundantes para 
redimensionar o currículo escolar. No encontro com a educação popular, enfatiza-
se a necessidade de reconhecimento de si mesmo como sujeito histórico que luta 
pelo direito à existência, isto é, o direito à vida. Ao fim do trabalho, conclui-se que o 
sagrado praticamente não tem sido pauta de discussões nos blogs e sites 
investigados e muito menos no ensino de História, embora se fale dos rituais ligados 
aos povos indígenas. Sendo, portanto, uma demanda na contemporaneidade. 
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EDUCAÇÃO PARA EMANCIPAÇÃO NA LUTA POLÍTICA: ENCRUZILHADAS DA 

EDUCAÇÃO POPULAR NO BRASIL, FRENTE A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

COMO FIO INDISSOCIÁVEL 
 

Dayse Guedes de Oliveira Nóbrega98 

Rebeca Eloísa da Silveira Nogueira99 

Euza Raquel de Sousa100 

Giordano Gubert Viola101 

 

“Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se 
descobrem e, assim descobrindo-se, com eles 
sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam.” 

(FREIRE, 1987, p. 23) 

RESUMO 
 
Este texto aborda a relação entre educação popular e em direitos humanos como 
campo de pedagogia política. Para alcançar este objetivo sobrepõe-se a pedagogia 
do oprimido aliada à autonomia crítica, encabeçada nas encruzilhadas lutas da 
Educação Popular bem como em sua dimensão humana. Considera explicitar as 
complexidades sociais e pedagógicas pelas quais o oprimido se associa ao seu 
opressor, paralelamente busca apontamentos de emancipação política por meio da 
educação popular em Direitos Humanos experienciadas no projeto “GerAção 
Solidária” realizado no IFRN- Campus Mossoró bem como no projeto de extensão 
(In) visibilidades- direito a ter direitos. Por meio desses, evidencia caminhos de 
ruptura no processo de aprisionamento do saber enviesado, fora da categoria crítica 
pedagógica, pois uma vez consciente de ser sujeito mundo, o estudante expressa sua 
fala e se refaz nela com compromisso de reverberar contra a opressão por meio de 
seu próprio espírito educativo, que por sua vez, o eleva a posição de indivíduo 
político nas encruzilhadas da educação universitária brasileira. 
 
Palavras-chave: Educação Popular. Educação em Direitos Humanos. Pedagogia 
política. 
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A FUNÇÃO EDUCATIVA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS DA OAB/PB À LUZ 

DA PEDAGOGIA SOCIAL CRÍTICA 
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RESUMO 

Este artigo visa apresentar o papel educativo desenvolvido pela Comissão de 
Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Paraíba a partir das 
atividades pedagógicas exercidas em diversos lugares e instituições como proposta 
de intervenção social, através de um projeto de sociedade baseado nos Direitos 
Humanos uma, vez que a função precípua e inerente à Comissão é diversa do papel 
de educador. O interesse pela temática surgiu com a atuação das autoras como 
integrantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB/PB, que vislumbraram a 
necessidade de uma participação ativa da Comissão na formação em e para os 
Direitos Humanos tanto para os integrantes da Comissão e da própria OAB, como 
para a sociedade em geral. A relevância social e acadêmica acerca da discussão se 
justifica pelo fato de que as práticas educativas desenvolvidas em ambientes não 
escolares contribuem para a construção de uma sociedade baseada nas premissas 
dos direitos humanos. O texto buscou fundamentar-se a partir da pedagogia social 
crítica pensando tão somente no poder transformador da educação, já que a 
dimensão educacional está intrinsicamente vinculada aos aspectos políticos, sociais, 
econômicos, históricos e jurídicos. Desta forma, partiu-se do pressuposto da 
necessidade de uma ideologia dos Direitos Humanos como projeto de sociedade 
capaz de promover possibilidades de transformação social através da ampliação do 
campo contra-hegemônico. As reflexões produzidas a partir das leituras, levam à 
conclusão de que, a educação crítica baseada nas categorias freireanas da escuta 
sensível, da problematização e da emancipação dos sujeitos em instituições não 
escolares é um dos caminhos para que o projeto civilizatório baseada nos direitos 
humanos se efetive como projeto fundamental da sociedade. 
 
Palavras-chave: Comissão de Direitos Humanos. Direitos Humanos. Educação. Pedagogia 
Social. Transformação. 
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RESUMO 
 
O presente artigo tem a finalidade de colaborar com reflexões sobre a importância 
da relação entre os Direitos Humanos e a Educação Popular, tendo em vista que 
ambas perpectivas são caminhos indispensáves para o processo de 
desenvolvimento da formação humana. Assim sendo, pesquisadores da educação 
têm despertado para a necessidade de estabelecer diálogo com diferentes 
configurações do conhecimento além dos limites demarcados pela educação formal 
e, consequentemente, por determinadas metodologias, objetivos e estratégias, 
trazendo no âmbito das pesquisas e das práticas reflexões acerca da contribuição 
dos Direitos Humanos para a educação que vai além de cidadania, voltada de 
maneira mais abrangente para a educação do Ser na sua integralidade. Sobretudo no 
momento politico brasileiro atual de conflitos contraditórios voltados à 
desvalorização da diversidade e das relações socias e humanas, sendo legitimados 
através dos discursos de ódio, violência, discriminação e preconceito. Logo, 
podemos afirmar que a relação dialógica na Educação Popular e Direitos Humanos 
é fundamental para reflexão e a articulação acerca da ética e da cidadania, essenciais 
a todo ser humano. Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica e, para melhor 
compreensão da temática, faremos interlocuções com os seguintes autores: 
Comenius (1957), Rousseau (1999), Paulo Freire (1980; 1996; 2001), Morin (2009; 
2003), Nicolescu (1999), entre outros.  
 
Palavras-chave: Educação Popular.  Diálogo. Formação humana. Direitos Humanos. 
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RESUMO 
 
O presente artigo foi desenvolvido com a pretensão de apreciar e examinar a 
educação das pessoas com deficiência na modalidade da Educação de Jovens e 
Adultos e suas convergências com a Educação em Direitos Humanos, 
contextualizando historicamente a Educação de Jovens e Adultos e a educação 
especial, a marginalização, os estigmas, preconceito e exclusões sofridas pelas 
pessoas com deficiência. Contextualizamos historicamente os direitos humanos e a 
Educação em Direitos Humanos, e tomamos como base as normas e legislações 
vigentes, estabelecidas ao longo da história da cultura dos Direitos Humanos. Nesta 
perspectiva, fora realizada pesquisa teórico-reflexiva e através de revisão literária e 
análise documental, objetivando referenciar uma perspectiva emancipadora que 
ressalta a importância da observância da Educação em Direitos Humanos como um 
instrumento através do qual promova a inclusão das pessoas com deficiência na 
educação de jovens e adultos numa perspectiva emancipadora e transformadora. 
 
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Educação Especial. Educação em 
Direitos Humanos. Inclusão. 
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A RELAÇÃO ENTRE O PÚBLICO E O PRIVADO: IMPLICAÇÕES PARA O DIREITO A 

EDUCAÇÃO 
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RESUMO 
 
O debate sobre a participação da iniciativa privada na educação brasileira está 
presente ao longo da história, desde os embates entre católicos, liberais e 
positivistas no período da Proclamação da República, passando pela aprovação da 
primeira LDB, à promulgação da Constituição Federal de 1988, até chegar ao debate 
atual sobre as Parcerias Público-Privada na Educação (PPPE). Nesse passo, este 
artigo tem por objetivo analisar a fronteira entre a relação público-privada na 
educação brasileira a partir da reforma do Estado na década de 1990, tentando 
responder como se dar a relação público- privada a partir dessa década. O interesse 
pelo tema surgiu no desejo de um estudo mais aprofundado da temática, que está 
em pauta e demanda uma discussão mais detalhada no mundo acadêmico e no 
âmbito social. O procedimento metodológico foi uma pesquisa bibliográfica com 
base nos autores que dialogam acerca da temática, entre os quais destacam-se: 
Abrucio (1997, 2007), Adrião e Peroni (2005, 2009), Apple (2000),  Bresser Pereira 
(1998, 2010), Bueno e Kassar (2005), Costa (2010), DiPietro (2007), Freitas (2012), 
Frigotto (2006), Giddens (2007), Medeiros e Rodrigues (2014), Montaño(2005), 
Motta (2013), Peroni (2009, 2012, 2013), Robertson e Verger (2012). Também 
optou-se pela pesquisa documental baseada na reflexão da Constituição de 1988, da 
Lei nº 11.079 de 30 de Dezembro de 2004 e do Plano Diretor da Reforma do 
Aparelho do Estado. Com base nas leituras e na legislação pertiente ao tema, é 
possivel concluir que a relação público-privada no contexto das políticas 
educacionais, reforçada pelas transformações ocorridas no mundo do trabalho e nas 
reformas da administração pública, iniciadas na década de 1990, ganhou novos 
desenhos e concretizou-se em diversas formas de parcerias. 
 
Palavras-chave: Reforma do Estado. Parceria Público-Privada. Quase-mercado. 
Direito a educação. 
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RESUMO  

Esse estudo tem como finalidade analisar as contribuições dos movimentos 
populares de 1960-1964 diante dos desafios atuais da educação brasileira, 
considerando a importância do resgate à memória, baseado na perspectiva de 
conhecer o passado para melhor atuar no presente e transformar o futuro. 
Relembramos que na década de 60 o sonho de uma educação brasileira, pública e de 
qualidade que começava a ser construído foi barbaramente interrompido pelo golpe 
civil-militar de 64. Assim, buscamos relatar as heranças dos movimentos de 
educação, desse período para melhor compreender a política implantada no pais a 
partir do golpe civil de 2018. Para tanto, apresentamos no primeiro momento, um 
breve cenário da educação brasileira no período de 1960 a 1964. Depois, propõe-se 
a discussão da Educação Popular como um referencial teórico-epistemológico que 
têm trazido novidades para a forma de compreender a estruturação e a elaboração 
do conhecimento tido como válido pela ciência moderna, ajudando a entender como 
e porque os movimentos populares da década de 60-64 foram tão significativos e 
ainda ressoam como uma inspiração teórico-política para construção de uma 
educação libertadora e no terceiro momento apresentamos uma breve reflexão 
sobre o cenário atual da educação brasileira. O presente artigo também teve o 
cuidado de mostrar como o constructo teórico de Freire contribui para o 
estabelecimento de uma cultura em e para os direitos humanos, tendo como ponto 
de partida a educação. 
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RESUMO 
 
O presente artigo objetiva mostrar que “O Movimento Escola Sem Mordaça”, 
apresenta-se como contraponto ao “Projeto Escola Sem Partido”, o qual promove 
censuras na atuação dos professores em escolas nacionais. O interesse pela temática 
surge como forma de evidenciar o atual cenário político nacional, onde a educação é 
uma das pastas que mais sofre com os ideais radicais do atual governo que, 
aparentemente, não deseja que a população possua conhecimento crítico, passando, 
dessa maneira, a aceitar os absurdos que o governo propõe diariamente. Já a 
relevância social da temática assenta-se no fato de que a educação, direito 
fundamental, contribui não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada 
indivíduo. Sem planos para a educação e com cortes excessivos, o país presencia 
crise histórica de retrocessos na educação de crianças e adolescentes. Sendo assim, 
dentre os atrasos no ensino brasileiro, torna-se oportuno neste estudo, enfatizar o 
Projeto Escola Sem Partido (Projeto Lei nº 246/2019). Para o presente artigo, 
utilizou-se revisão da literatura com base nas leituras de autores como: FREIRE, 
1998 e MACHADO, 2019. Além disso, realizou-se pesquisa documental baseada em 
leis e projetos de lei que tratam da temática. O método utilizado foi o hipotético-
dedutivo, vez que permite levantar hipóteses iniciais e ao final do estudo promove 
confirmações academicistas. Baseado nas incursões feitas em relação ao tema, é 
possível concluir que o movimento escola sem mordaça funciona como mecanismo 
de defesa e efetivação dos Direitos Humanos, defendendo o expresso no art. 206, II 
da Constituição Federal de 1988. 
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RESUMO 

 

Esse trabalho possui como objetivo refletir acerca das violações de direitos 

humanos as quais as pessoas que vivem com HIV/Aids, Tuberculose e Hepatites 

estão sujeitas em João Pessoa – PB, bem como analisar a importância da educação 

popular como princípio norteador para o desenvolvimento das formações que são 

fruto das experiências adquiridas através do projeto “Educação, saúde e resistência: 

promovendo cidadania”, promovido pelo Grupo Marias de extensão e pesquisa em 

gênero, educação popular e acesso à justiça ligado em parceria com a ONG Centro de 

orientação e Desenvolvimento de Luta pela Vida - CORDEL VIDA. A organização 

realiza atividades de formação nos hospitais referência em doenças infecto-

contagiosas (Hospital Universitário Lauro Wanderley e o Complexo Hospitalar 

Clementino Fraga) e na ONG Casa de Convivência. A metodologia utilizada nas 

oficinas leva em consideração o conhecimento prévio das pessoas de onde constrói-

se o conhecimento, a partir das premissas da educação popular, como defendido na 

teoria freiriana. Nesse sentido, o projeto de extensão procura identificar as violações 

de direitos humanos que são relatadas durante as atividades de formação que, para 

além de refletir sobre os direitos, também tratam sobre formas de prevenção e 

adesão ao tratamento. Em função da carga negativa que essas patologias possuem e 

do preconceito que as envolvem, as pessoas sujeitas são vítimas de exclusão social. 

Nesse cenário, o projeto visa empoderar o público alvo levando conhecimento, 

tratando sobre cidadania, direitos humanos, saúde e autoestima. 
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RESUMO 
 
Com atuação desde o ano de 2011, o Grupo Marias de extensão e pesquisa em 
gênero, educação popular e acesso à justiça tem tido uma intensa atuação na 
formação, com grupos de mulheres, sobre direitos humanos e acesso à justiça, em 
especial aqueles garantidos pela Lei Maria da Penha - LMP. Nesta vasta experiência, 
o grupo conseguiu sistematizar dados e denúncias sobre a situação dos direitos 
humanos das mulheres em situação de violência, no Sistema de Justiça da Paraíba. O 
presente artigo pretende justamente visibilizar tais dados, com o intuito de, por 
conseguinte, possibilitar mudanças nas práticas institucionais e individuais de 
agentes do Sistema de Justiça em relação à garantia dos direitos humanos e à 
proteção das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Para 
sistematização do presente artigo, em um primeiro momento, tecemos algumas 
notas sobre a educação jurídica popular feminista, metodologia utilizada pelo Grupo 
Marias em suas formações com mulheres. Depois, tratamos da Lei Maria da Penha 
sob um enfoque feminista. Por fim, expusemos as violações sistemáticas aos direitos 
humanos das mulheres em situação de violência, pelo próprio Sistema de Justiça do 
Estado da Paraíba. As violações identificadas apontam urgência na mudança da 
cultura jurídica que, ignorando as peculiaridades que envolvem a violência 
doméstica, insiste em aplicar a lei Maria da Penha em uma perspectiva que não 
protege as mulheres e que as revitimizam, intensificando, com isso, seu sofrimento. 
 
Palavras-chave: Violência Doméstica. Direitos Humanos. Mulheres. Acesso à 
Justiça. Criminologia Feminista.  
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RESUMO 
 
O presente artigo tem por objetivo comunicar a experiência do ensino das ciências 
humanas: filosofia e Sociologia no “cursinho pré-universitário para jovens e adultos 
de origem popular”, associado ao projeto PET/Conexões de Saberes; refletindo, de 
maneira simultânea, acerca da relevância e da contribuição das duas disciplinas 
para a formação intelectual, crítica e cidadã dos alunos participantes do projeto no 
ano de 2018. Em primeiro lugar, trata-se de apresentar questões do ponto de vista 
didático e metodológico quanto às matérias ministradas, consoante as 
especificações de cada campo disciplinar. Num segundo plano, toma-se por base os 
dados coletados relativos à experiência das duas disciplinas no decurso do período 
letivo, com a finalidade de relatar os resultados alcançados nas duas matérias: nível 
de sensibilização, participação e desempenho nas disciplinas. Por último, conclui-se, 
primeiramente, com uma síntese das ações realizadas e, posteriormente, com um 
relato crítico, observando o contexto atual de ambas no que concerne aos desafios 
que o ensino enfrenta no país.  
 
Palavras-chave: Educação Popular, ciências humanas, ensino, filosofia, ciências 
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CAMINHOS DA LIBERDADE: UMA EXPERIÊNCIA DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

EM DIREITOS HUMANOS E SAÚDE MENTAL 

 
Milena de Araújo Barros Tavares126 

Aldo Víctor Damasceno Oliveira127 

Heitor Santos Silva128 

Ludmila Cerqueira Correia129 

 

RESUMO 
 
A produção científica das universidades precisa ser voltada para impulsionar 
transformações sociais. Por meio dela é possível fazer a ponte da academia para 
consolidar um conhecimento popular que empodere e promova o protagonismo dos 
grupos subalternizados. Dentro da universidade esse diálogo tem se efetivado 
através do fazer extensionista, um dos grandes pilares que fundamentam a prática 
universitária. Com esse intuito o Grupo de Pesquisa e Extensão Loucura e Cidadania 
(LouCid/UFPB) realiza atividades de assessoria jurídica popular seguindo a 
perspectiva da educação jurídica popular em direitos humanos e do Direito Achado 
na Rua. Por meio de práticas emancipatórias e interdisciplinares o grupo busca 
contribuir para o enfrentamento à cultura manicomial - bem como incentivar o 
desenvolvimento crítico dos estudantes. Ademais, o LouCid utiliza da produção 
acadêmica para provocar o debate sobre os estigmas sociais e preconceitos acerca 
da saúde mental; em acordo com os pressupostos da Luta Antimanicomial e dos 
princípios da Reforma Psiquiátrica brasileira. O presente artigo foi desenvolvido 
através de uma exposição teórica da forma de sistematização do LouCid juntamente 
com a análise de relatórios, artigos publicados e acúmulo dos autores durante a 
participação no grupo. 
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DOS DIREITOS HUMANOS AO DIREITO A EDUCAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 
 

Andria Vanessa Lina Martins130 

Suelídia Maria Calaça131 

 

RESUMO 
 
O presente artigo foi desenvolvido com a pretensão apreciar os direitos humanos e 
o direito  a educação no contexto da modalidade Educação de Jovens Adultos. 
Contextualizamos historicamente a educação de jovens e adultos e como ocorreu o 
direito a educação para a determinada modalidade. Para tanto tomamos como base 
as normas e legislações vigentes, e declarações que normatizaram a EJA, e o direito 
a educação estabelecidas ao longo da história. Nesta perspectiva, fora realizada 
pesquisa teórica-reflexiva e através de revisão literária e análise documental. Neste 
sentido o direito à educação apresenta-se como um direito humano e social 
inalienável prioritário, porque é o direito mais fundamental para a vida humana com 
dignidade, pois é tanto um direito como uma condição para o alcance realização dos 
outros direitos. 
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Direitos Humanos. Direito a 
educação. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
130 Mestranda do Curso de Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas da Universidade Federal 
da Paraíba - UFPB, andrialina13@gmail.com; 
131 Professora orientadora Drª. Suelídia Maria Calaça, Universidade Federal da Paraíba - UFPB, 

sueluci88@gmail.com. 

mailto:andrialina13@gmail.com
mailto:sueluci88@gmail.com
mailto:sueluci88@gmail.com


 
 

127 
 

 

PRAGMATISMO, RETÓRICA E A EDUCAÇÃO POPULAR EM DIREITOS HUMANOS: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A APROPRIAÇÃO CONTRA-HEGEMÔNICA DOS DIREITOS 

HUMANOS 

Cauim Ferreira das Neves Santos132 

 
 

RESUMO 
 
A educação em direitos humanos pressupõe o uso de uma linguagem e de uma 
comunicação racional. Contudo, a racionalidade contida no discurso dos direitos 
humanos, assim como os discurso hegemônico da dignidade humana estão 
comprometidos com uma forma de racionalidade kantiana que não admite formas 
não hegemônicas de racionalidade. Depois das viragens linguística, hermenêutica, 
pragmática e retórica, tornou-se irrelevante para a prática democrática defender 
uma racionalidade do tipo hegemônico. O pragmatismo de Richard Rorty e a 
racionalidade retórica podem fornecer ferramentas de apaptação do discurso 
hegemônico dos direitos humanos para sua forma contra-hegemônica e deste modo 
para a formulação de uma educação popular em direitos humanos contra-
hegemônico.  
 
Palavras-chave: Pragmatismo. Retórica. Educação. Direitos humanos. 
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INTERFACE ENTRE EDUCAÇÃO POPULAR, EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA PARA 

A CONVIVÊNCIA COM O SEMIÁRIDO E EDUCAÇÃO DO CAMPO: PRÁTICAS 

PEDAGÓGICAS EMERGENTES DOS MOVIMENTOS POPULARES 

 
Ana Célia Silva Menezes133 

Orlandil de Lima Moreira
134 

Maria Margareth de Lima135 
 

RESUMO 

A relação entre Educação Popular e Educação do Campo é uma discussão recorrente 
nos Movimentos Sociais e em espaços acadêmicos. O presente artigo agrega à essa 
temática a Educação para a Convivência com o Semiárido e indaga: quais conexões 
teórico-conceituais entre os campos da Educação Popular, Educação do Campo e 
Educação Contextualizada para Convivência com o Semiárido, emergem da práxis 
dos movimentos sociais populares? A partir dessa questão buscamos problematizar 
a práxis dos movimentos sociais populares de modo a apontar desafios e 
perspectivas que se impõem no atual contexto. Trata-se de um estudo bibliográfico, 
de cunho qualitativo, com aporte teórico nos estudos de Freire (1979;1991;1996;); 
Gonh (2005); Warren (1993;1996); Caldart (2004) e Martins (2004; 2011). Os 
resultados indicam alguns pontos de consenso e discensos: a Educação Popular como 
princípio político-pedagógico na configuração da Concepção e das Práticas 
pedagógicas da Educação do Campo e do Semiárido; O princípio da contextualização 
e da emancipação como elementos consensuais às três perspectivas; A Educação 
para a Convivência com o Semiárido preocupa-se com grupos populares do campo 
e da cidade, circunscritos nos limites dessa região; A proposta de Convivência é o 
eixo orientador fundamental à Educação do e no Semiárido. Concluimos, por fim, 
que as três perspectivas compreendem a Educação como um direito humano 
fundamental, conforme declaração universal dos Direitos Humanos. Trata-se, 
portanto, de movimentos articulados em rede para a garantia de direitos que 
apontam para um outro mundo possível, com justiça social, tendo como horizonte a 
emancipação e humanização da sociedade. 
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O DIREITO ACHADO NA SALA DE AULA: UMA ANÁLISE DOS DIFERENTES 

FALARES À LUZ DOS DIREITOS LINGUÍSTICOS E DA ECOLINGUÍSTICA136 

Tadeu Luciano Siqueira Andrade137 

 

 
RESUMO 
 
A sala de aula é um espaço dialético por natureza, onde convivem falantes de 
diferentes faixas etárias, regiões geográficas, classes socioculturais, gêneros entre 
outros aspectos que propiciam os diversos falares, diferentes em um mesmo espaço. 
A fala é a identidade linguístico-cultural. Por intermédio dela, identificamos se o 
falante é português, francês, italiano ou holandês. Sendo brasileiro, podemos 
reconhecê-lo se é gaúcho, baiano, pernambucano, paraibano ou de outra unidade da 
Federação. A língua também nos dá indícios da faixa etária, da escolaridade e do 
papel social e ainda do contexto sócio-geográfico onde se inserem seus falantes. Ao 
mesmo tempo em que a fala serve como parâmetro para identificar o falante, serve 
também para discriminar e estigmatizá-lo. Este trabalho objetiva apresentar 
fundamentos teóricos para uma melhor compreensão dos diferentes falares na sala 
de aula, estabelecendo um diálogo possível entre os pressupostos teórico-
metodológicos de O Direito Achado na Rua, os fundamentos jurídico-linguísticos da 
Declaração Universal dos Direitos Linguísticos e da Ecolinguística, considerando a 
relação Povo – Território – Língua para entender a cidadania partindo da realidade 
linguística dos falantes como defendeu Paulo Freire.  
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A IDEIA DE DIREITOS HUMANOS DESDE UM PONTO DE VISTA DESCOLONIAL: 

UMA VIRAGEM EPISTEMOLÓGICA A PARTIR DAS PRÁTICAS LATINO-

AMERICANAS DAS ASSESSORIAS JURÍDICAS POPULARES (AJPs) 

Diego Miranda Aragão138 

 

 

RESUMO 

 

A concepção tradicional de Direitos Humanos nos foi legada pela europeidade139. Tal 
legado foi transposto para nossas terras sem a atenção à especificidade do problema 
de países colonizados e dependentes economicamente. A escolha do problema 
levantado surgiu a partir da percepção de pontos de convergência presentes na 
seguinte tríade: a) leitura crítica e não eurocêntrica dos Direitos Humanos; b) as 
práticas das assessorias jurídicas populares; c) um giro epistêmico descolonial no 
Direito. A presente pesquisa se propõe a investigar a confluência da tríade 
mencionada para vislumbrar a efetivação dos Direitos Humanos em sociedades 
marcadas pela colonialidade e pela dependência. Pelas problematizações que 
realizamos, vislumbramos que, ao se partir de uma visão não eurocêntrica acerca do 
Direito e dos Direitos Humanos, percebem-se as insuficiências e problemáticas do 
universalismo abstrato da concepção tradicional sobre esses conceitos. A busca, por 
sua vez, por pilares teóricos descoloniais se mostra como um processo de 
descolonização epistêmica, principalmente se relacionarmos a práticas alternativas 
e contra hegemônicas realizadas na América Latina, tal como as das assessorias 
jurídicas populares. 
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VIDAS EM CONDIÇÕES DE EXCEÇÃO: A CRÍTICA (DES) COLONIAL DO 

SUJEITO DE DIREITOS 
 

Ana Carolina Einsfeld Mattos140 

Solon Eduardo Annes Viola141 

 
 

RESUMO 

 

Esta produção textual percorre a temática referente aos Direitos Humanos na 

perspectiva (des) colonial e sua concretização frente a indivíduos em situação de 

rua, trazendo a crítica do sujeito de direitos. O fenômeno social que abrange a 

condição de sobrevivência destes indivíduos pode ser discutido ao relacionar um 

Estado de exceção e a condição de vida nua. A insuficiência do conceito de sujeito de 

direitos, com base em uma perspectiva (des) colonial, traz a crítica da colonialidade 

como forma de poder e os direitos humanos na corrente contra hegemônica do 

funcionalismo conservador liberal. Afinal, esses indivíduos são sujeitos de direitos? 

São humanos para os direitos humanos? Buscou-se discutir relacionando aspectos 

teóricos bibliográficos. Os indivíduos em situação de rua, os excluídos sociais vivem 

a Exceção, mesmo tendo todos os direitos formalmente reconhecidos, lhes são 

negados e ao retirar os direitos fundamentais dessas vidas humanas, vivem uma 

condição de vida nua. A violação de direitos tem um viés discriminatório, ocorrem 

em certo grupo, assim como o cumprimento também tem um viés de perfil. Importa 

finalizar essa escrita com uma corrente contra hegemônica das estruturas sociais e 
com a defesa da importância de se dialogar com os direitos humanos. 
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(DES)MISTIFICANDO O IMPERIALISMO NO DISCURSO PÓS COLONIAL 
INGLÊS 

 

Mônica de Lourdes Neves Santana142 

Rafael Alves Pinto143 

 

RESUMO 

 

O imperialismo é visto como a transformação do nacionalismo que havia dominado 

o mundo entre o final do século XVIII e se prolongado até o século XX com a expansão 

dos estados nacionais além de suas fronteiras (ARRIGHI, 1978). Segundo Bhabha 

(2013), o objetivo do discurso colonial é construir o colonizado como uma 

população de tipo degenerado, baseado na origem racial como forma de justificar a 

conquista e estabelecer sistemas administrativos, enfim, nova forma de governar. 

Esta pesquisa tem como objetivo geral investigar de que maneira a estratégia 

imperialista conseguiu em um primeiro momento iludir suas colônias com 

promessas de prosperidade. Logo mais desmistificar o real significado e interesse 

do discurso imperialista. A pesquisa foi realizada através de um levantamento 

bibliográfico seletivo, de caráter exploratório, de natureza qualitativa referente ao 

tema do estudo com o objetivo de alcançar um melhor direcionamento e 

entendimento do assunto. Sendo assim, evidencias e que à luz dos elementos 

abordados os estudos pós-coloniais como destrinchado por Bhabha, Said, Loomba, 

traz a importância para os povos subordinados em afirmar e enaltecer suas culturas 

e tradições que foram abolidas em um passado conturbado. A necessidade de 

recuperar a história anteriormente reprimida é o que sustenta os estudos pós-

coloniais. 
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EQUIDADE E SAÚDE: VOZES DA PERIFERIA 

Fernando Conceição dos Santos Barbosa144 

 
 

RESUMO 

 

O artigo pretende mostrar a configuração territorial de duas comunidades em João 
Pessoa: Paratibe (território quilombola) e Santa Bárbara (comunidade tradicional), 
apontando as características de suas populações com as suas etnicidades e com o 
desenvolvimento de suas compreensões em vista dos direitos humanos. O território 
quilombola de Paratibe tem o contexto de sua ocupação e com a manutenção dos 
valores e traços originários da cultura africana, e com os processos humanos 
tornam-se cristãos (católicos e protestantes), mudando-se as denominações 
religiosas originais com a preservação de suas raízes culturais, como o côco (dança 
de origem litorânea incorporada pelos quilombos interioranos). A comunidade 
Santa Bárbara, um local na região limítrofe com o bairro de Mangabeira – região sul 
de João Pessoa apresenta uma caracterização de pessoas em situação de 
precariedade social. Este local foi ocupado por diversas pessoas e criando-se uma 
comunidade e com a existência de bolsões econômicos (haras) contraditórios com a 
realidade social da população residente. Estas atividades foram desenvolvidas pelas 
edições do projeto de extensão Equidade e Saúde145: Vozes do Quilombo (2018) e 
Vozes da Comunidade (2019) da Universidade Federal da Paraíba, no Centro de 
Ciências da Saúde – Departamento de Enfermagem em Saúde Coletiva. O estudo 
pretende apresentar como estas pessoas vivem e como estes se reconhecem diante 
das novas estruturas tecnológicas e culturais criadas e impostas pelos diversos 
meios de comunicação e ensino e quais são as suas interpretações e compreensões 
em relação as suas formas de vida e na manutenção dos seus direitos que estão 
resguardados sobre a esfera política.   
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PEDAGOGIA DECOLONIAL E A FORMAÇÃO DE SUJEITOS DE DIREITO 
 

Gracianni Guimarães N. Oliveira Costa146 

Paula Regina Gomes147 

 
 

RESUMO 

 

Este artigo trabalha questões introdutórias sobre modernidade, universalidade dos 
direitos humanos, decolonialidade, pedagogia decolonial, educação em direitos 
humanos, interculturalidade, entre outros temas que se relacionam com a 
emancipação e a formação do sujeito de direitos. Será abordada a importância da 
construção dos direitos nos diferentes espaços, e assim a teoria crítica dos direitos 
humanos e a sua importância para a desmistificação da universalização como forma 
única de abordagem e garantia de direitos. Tratará ainda da pedagogia decolonial, 
que por intermédio de práticas interculturais, da horizontalização, da valorização e 
reconhecimento da ancestralidade, da memória e da verdade, tendo na práxis a 
busca por justiça social. 
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A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NA ÍNDIA 
 

Ana Thais Barreto Apoliano148 

Mônica de Lourdes Neves Santana149 

 
 

RESUMO 
 
Este estudo analisa como, desde a Antiguidade, já se concebia a ideia de Direitos 
Humanos na Índia, bem como os impactos da dominação britânica e suas 
consequências na sociedade indiana. Mostra-se o processo histórico do 
estabelecimento de uma Constituição na Índia, a origem do sistema de classificação 
da sociedade em castas e suas caracteríticas; e como esse sistema hierarquizou a 
sociedade indiana, dando direitos e deveres diferentes a cada um. A metodologia 
que se seguirá como base para esta pesquisa será de base qualitativa, a partir do 
método dedutivo, através de um levantamento e análise bibliográfica disponível das 
teorias do discurso pós colonial na Índia. Espera-se, portanto, que a pesquisa 
elaborada de forma explicativa, possibilite a observação dos desdobramentos da 
colonização britânica e seus efeitos de desigualdades humana, tendo o suporte de 
teóricos renomados como os como Kulke e Rothermund (1998), Gokhale (1990) e 
Sekhon (2000).  
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO CONTEXTO DAS NAÇÕES UNIDAS E SEUS 
IMPACTOS NO NÍVEL LOCAL: A EXPERIÊNCIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA 

PARAÍBA 
 

Kelvin Araújo da Nóbrega Dias150 

Raquel Bezerra Cavalcanti Leal de Melo151 

 

RESUMO 

 

Este artigo discute o papel da UEPB na Educação em Direitos Humanos (EDH), com 
base na agenda internacional das Nações Unidas e nas diretrizes nacionais e 
estaduais sobre o tema. Partindo de uma concepção de EDH que inclui, os 
componentes valorativo e prático (educação orientada para ação), além do cognitivo 
(conteúdo), enfatizamos a importância da educação por meio das atitudes e práticas 
dos agentes. Nesse sentido, compreendendo a prática institucional da UEPB – 
exercida por meio dos seus agentes administrativos - como parte do processo 
educativo, questionamos em que medida as posturas institucionais corroboram ou 
não com a política de EDH promovida pela instituição no ensino, na pesquisa e na 
extensão. Estudamos dois casos ocorridos no Campus V da UEPB em que a postura 
institucional ilustra a desconexão entre conteúdo e prática na EDH e reforça a 
“deseducação", por assim dizer, no concernente aos referidos direitos. Buscamos, 
assim, suscitar a discussão sobre a importância da prática institucional para a EDH 
no ambiente universitário, bem como contribuir para o fortalecimento da política 
estadual neste campo. Conclui-se apontando que o caminho a ser trilhado para uma 
educação em direitos humanos capaz de contribuir para a construção de uma 
cultura de respeito aos direitos humanos e de paz no âmbito universitário, com 
repercussão na sociedade em geral, requer a reflexão crítica sobre o sexismo e o 
racismo arraigados nas nossas estruturas universitárias, a fim de que haja um 
rompimento com elas e a decolonização em relação a ideias ocidentais 
universalizadas que sustentam essas estruturas. 
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REFLEXÕES DECOLONIAIS SOBRE ASSÉDIO NA EXPERIÊNCIA DE BALCONISTAS 

NATALENSES E OS EFEITOS FORMATIVOS DAS NARRATIVAS DE 

SUBALTERNIZAÇÃO DA MULHER152 

 

Monique Pfeifer Rodrigues da Silva153 

Maria Teresa Nobre154 

 
 

RESUMO 
 
 
O assédio, como violência em processo de discussão e reconhecimento no Brasil, 
precisa ser concebido e enfrentado considerando suas raízes discriminatórias de 
raça, gênero e classe, que afetam mais especificamente alguns grupos minoritários. 
Como fator de precarização do trabalho e disparador de adoecimentos, as práticas 
abusivas de assédio moral e sexual nos levam a considerá-lo como problema na 
garantia de direitos humanos. Sendo a mulher principal vítima dessas condutas, 
buscamos refletir como a cultura machista, racista e classista no Brasil contribui 
para reprodução dessas violências de modo banalizado, através de narrativas em 
diversos meios, evocando os papeis de gênero e a construção de uma figura 
subalterna feminina enquanto categorias de análise para conhecer suas ocorrências 
na realidade de balconistas natalenses, no nordeste do Brasil. Trata-se de uma 
investigação pós-estruturalista, com aporte nas teorias de gênero, feministas e 
interseccionais, que busca explorar, a partir das experiências das mulheres 
entrevistadas (negras, jovens e periféricas), como, no encontro com sujeitos de 
diferentes classes sociais em relações cotidianas de trabalho, as cenas de assédio 
podem ilustrar a necessidade de uma outra formação ética de nossa educação como 
processo complexo de formação de subjetividades tolerantes diante das diferenças. 
Por uma formação que “dê certo”, apontamos a necessidade de decolonizá-la, da 
escola até a mídia, para que se aprendam outras formas de relação não violentas 
com os corpos femininos. 
 
Palavras-chave: Gênero. Decolonialidade. Subalternidade. Assédio. 
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EDUCAÇÃO ÉTNICO-RACIAL: A POESIA COMO FERRAMENTA DE CONSTRUÇÃO DE 

IDENTIDADE, SENSIBILIZAÇÃO E RESISTÊNCIA 

 
Aurora Camboim L. de Andrade Lula155 

John Kennedy da Silva Luiz156 

Jefferson Bezerra Passos Botelho157 
 

 

RESUMO 
 
Este trabalho faz parte de um projeto maior “Ensino de história e educação étnico-
racial: repensando o currículo e identidades no cotidiano escolar” que está sendo 
executado por professores e graduandos da UFPB. Adota-se como premissa que o 
debate étnico-racial nem sempre acontece de forma aprofundada no cotidiano 
escolar, apesar dos avanços que vêm ocorrendo nos últimos anos, principalmente 
em decorrência da Lei n. 10.639/2010 e a 11.645/2018, que estabelece a 
obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena” no 
currículo oficial da rede de ensino. Compreende-se que o direito à educação não se 
restringe ao acesso a ela, mas a uma educação de qualidade que possibilite uma 
emancipação do indivíduo a partir do momento em que ele consiga se enxergar 
enquanto um sujeito social e histórico, inserido na sociedade. Este trabalho buscou 
discutir as possibilidades de se trabalhar as questões étnico-raciais e a construção 
da identidade do estudante, através da sensibilização com poemas. Estão sendo 
realizadas intervenções pedagógicas numa escola pública da cidade de João Pessoa 
com estudantes do ensino fundamental I e EJA. No primeiro encontro, foi utilizado o 
poema de Solano Trindade “Tem gente com fome” e a partir dele foram incentivadas 
algumas reflexões. Os encontros na escola nos levaram a perceber o quanto a prática 
educacional se mantém ainda distante da realidade do estudante e as artes são 
pouco valorizadas. 
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MEMÓRIAS DE UMA ESCRITURA EDUCACIONAL CONTRA O ESQUECIMENTO: 

NAC/CERES/UFRN (1973-1985) 

 
Maria Elizete Guimarães Carvalho158 

Rogério de Araújo Lima159 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo rememorar a trajetória de uma escrita 
sobre a historiografia da educação pública superior do Seridó do Rio Grande do 
Norte, realizada no contexto do doutoramento no Programa de Pós-Graduação em 
Educação, da Universidade Federal da Paraíba (2016- 2019). Trata-se, portanto, 
de um texto reflexivo, de revisita às fontes bibliográficas e orais que deram 
sustentação ao trabalho acadêmico, o qual buscou no indiciarismo (GINZBURG, 
1989) o norte para a consecução da pesquisa e, na memória coletiva 
(HALBWACHS, 2003), a oportunidade de (re)contar uma história. Assim, 
acreditando que a experiência, e não a verdade, é o que dá sentido à escritura 
(LARROSA, 2018), lançamo-nos a rememorar o que excrevemos, a indagar por 
que escrevemos e imaginar para quem escrevemos ao traçar as linhas que 
compuseram o capítulo introdutório da tese sob o manto da operação 
historiográrica (CERTEAU, 2011). O fruto desse trabalho é um texto que, embora 
reverbere uma vez mais o que outrora escrevemos, representa novo apelo, novo 
libelo e renovada esperança no estado democrático de direito e nos direitos 
humanos, frente a novos cenários de opressão e de exceção que a todo tempo 
somos convidados e combater. 
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NA FORMAÇÃO DOCENTE EM TEMPOS 
INTOLERANTES: ENTRE MEMÓRIAS E EXPERIÊNCIAS DE UMA FORMAÇÃO MAIS 

DEMOCRÁTICA NO CURSO DE PEDAGOGIA/CE/UFPB 
 

Felipe Cavalcanti Ivo160 

Kilma Cristeane Ferreira Guedes161 

Maria Elizete Guimarães Carvalho162 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre a importância de uma 
Educação em Direitos Humanos na formação docente em um tempo de 
instabilidade democrática e de intolerância. Logo, apontamos a necessidade de 
espaços acadêmicos que possam conscientizar os futuros professores quanto à 
importância de preservar os Direitos Humanos na prática docente, a fim de 
estimular uma formação que promova uma cultura de paz, respeito, solidariedade, 
tolerância e democracia compromissada com a transformação social. Entre os 
autores trabalhados, citamos Carvalho (2009), Maciel (2016) e Cioccari & 
Persichetti (2018). No decorrer dessa produção, recorremos à História da 
Educação, e em especial, à História do Ensino Superior, para defender o direito à 
Educação na contemporaneidade. Utilizamos a pesquisa bibliográfica para 
evidenciar a importância de uma formação inicial docente que possa contemplar 
uma Educação em e para os Direitos Humanos, com intuito de influenciar a prática 
pedagógica e alcançar o maior número possível de educandos em prol da 
valorização da dignidade humana. Por último, destacamos as práticas e os 
resultados do projeto Educação em Direitos Humanos: formando graduandos do 
curso de Pedagogia/CE/UFPB para a paz e para a cidadania”, enfatizando as 
memórias a partir do embasamento teórico de Le Goff (1994) e outras 
experiências como instrumentos de reflexão das práticas da ação para estimular 
a formação em Direitos Humanos de futuros educadores; além de incentivar a 
comunidade acadêmica na produção de projetos similares que incorporem a 
concepção de humanização às futuras práticas docentes. 
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QUARENTA HORAS DE ANGICOS/RN: MEMÓRIAS DE UMA PRÁTICA PEDAGÓGICA 

PARA A CONSCIENTIZAÇÃO POPULAR (1963) 

 

Rossana Farias Queiroz Ferrer163 

Walquíria dos Santos Lima164 

Maria Elizete Guimarães Carvalho165 

 

RESUMO 
 
Este artigo tem por propósito rememorar a experiência educacional “Quarenta Horas 
de Angicos”, movimento de educação popular para alfabetização de jovens e adultos 
desenvolvido no ínicio dos anos 1960, em Angicos/RN, a partir dos resultados do 
Projeto de Iniciação Científica Quarenta horas de Angicos/RN: rememorando uma 
experiência educacional para a conscientização popular (1963), desenvolvido no 
período de agosto/2018 a julho/2019, na Universidade Federal da Paraíba. As 
reinterpretações de experiências educacionais desenvolvidas nos anos 1960 
dialogam com o dever e o direito de memória, apontando para a compreensão dessa 
categoria sob diferentes perspectivas, como ato político, como reinvindicação, como 
resistência. Metodologicamente, trabalhou-se com fontes escritas (bibliográficas, 
documentais, legais) e iconográficas, inserindo, nesse contexto a pesquisa 
historiográfica reconhecida como importante instrumento de reconstituição 
histórica, por se tratar de um enfoque que promove a articulação de contextos e 
discursos, por meio da investigação das práticas educativas desenvolvidas, 
promovendo um diálogo entre experiências passadas e presentes. O movimento 
“Quarenta Horas de Angicos” representou um marco na história da educação 
brasileira, numa perspectiva voltada para a conscientização da população carente 
da cidade de Angicos, interior norte-rio-grandense. 
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O SILÊNCIO E AS MEMÓRIAS DA DITADURA MILITAR NO BRASIL: UMA QUESTÃO 

DE DIREITOS HUMANOS 

 

Maria das Graças da Cruz Barbosa166 

Ringson Gray Monteiro de Toledo167 

Maria Elizete Guimarães Carvalho168 

 
RESUMO 
 
Este trabalho trata do silêncio e das memórias da Ditadura Civil-Militar no Brasil, 
mediante o aporte téorico da memória e da pesquisa bibliográfica. Tem por objetivo 
discutir o silêncio e a memória na perspectiva dos direitos humanos, colocando em 
evidência o conceito de rememoração (SANTOS, 2007) e a função política que o 
envolve, uma vez que discutir sobre o silêncio e as memórias desse momento 
ditatorial (1964-1985) significa problematizar “questões dolorosas” (GAGNEBIN, 
2004) de um tempo que ainda não passou, pois as violações sofridas nesse período 
deixaram marcas na memória/vida, individual e coletiva (HALBWACHS, 2006), de 
gerações. Dessa forma, aborda-se a memória em Bosi (1994), Halbwachs (2006) e 
Le Goff (2012), dentre outros estudiosos, bem como o significado do silêncio na 
seara dos direitos humanos; destacando a rememoração na perspectiva da ação 
política proposta por Santos (2007) e no sentido Benjaminiano (GAGNEBIN, 2004) 
da incompletude, pois não se trata apenas de relembrar para não se esquecer, mas 
rememorar, sobretudo, para resistir. Ora, os regimes de governo autoritários, 
instaurados na América Latina (Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile), 
deixaram um legado de experiências traumáticas que necessitam ser rememoradas 
a fim de que a memória social deste fato não se perca e os silênciamentos, que a 
circundam, sejam desvelados. 
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EXPERIÊNCIAS DE ESTUDANTES SOBRE LEITURA E ESCRITA EM SUAS 

NARRATIVAS DE FORMAÇÃO 

 
Elzanir dos Santos169 

Idelsuite de Sousa Lima170 

 

 

RESUMO 

Lembrar e narrar experiências de formação constituem o mote a partir do qual a 
presente pesquisa foi efetivada. Trata-se de uma investigação realizada com 
estudantes do curso de Pedagogia, abordando memórias de seus percursos 
formativos na leitura e escrita, enfocando tensões, contradições e consequências 
para a construção da identidade docente. A pesquisa foi direcionada a partir da 
seguinte questão: como as estudantes significam suas memórias constituintes de 
suas itinerâncias na leitura e na escrita, vislumbrando sua futura atuação docente? 
A busca por respostas a essa questão teve por base o fato de que o curso de 
Pedagogia forma profissionais para atuarem na Educação infantil e Anos iniciais do 
Ensino Fundamental, sendo este último, o espaço formativo no qual a leitura e a 
escrita constituem conteúdo específico para a formação inicial de leitores e 
escritores. Metodologicamente a investigação baseou-se nos fundamentos da 
pesquisa (auto) biográfica (JOSSO, 2004; 2006), (DELORY-MOMBERGER, 2006), 
(SOUZA, 2010), (LIMA, 2010); (PASSEGI, 2013), utilizando o ateliê autobiográfico, 
realizado em encontros sistemáticos com um grupo de seis estudantes. Os 
resultados indicam que as estudantes eram provenientes das classes populares e de 
escolas públicas e que suas lembranças prazerosas, sobre leitura e escrita, 
ocorreram na infância e/ou em experiências vivenciadas fora do espaço escolar, com 
pouco realce ao papel de vanguarda da instituição escolar acerca da competência 
leitora/escritora. Tais enunciados evidenciam a importância de a escola e a 
Universidade públicas redefinirem seus intentos na formação de sujeitos com 
competência leitora e escritora para uma atuação crítica e reflexiva na sociedade.  
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MEMÓRIA, DEMOCRACIA E O EDUCAR PARA NUNCA MAIS 

 

Anna Karyne Arruda Guedes171 

 
 
 
RESUMO 
 
 
O recente fortalecimento do discurso sobre a legitimidade do golpe de 1964 têm 
demonstrado que parte da sociedade desconhece ou, simplesmente, não acolhe as 
graves violações de direitos humanos ocorridas durante o período ditatorial (1964-
1985) brasileiro. Em razão disso, existe a necessidade de socializar, através da 
educação, a memória dos acontecimentos do período. Assim, o presente artigo172 
objetiva desenvolver uma reflexão sobre a relação entre memória, democracia e 
educação em direitos humanos, ressaltando o papel que a educação em direito à 
memória e a verdade pode desempenhar na construção de um ambiente 
democrático fortalecido. O trabalho procura indicar os impactos que as políticas de 
esquecimento, criadas pelo regime, deixaram na formação da cultura democrática 
da sociedade e salientar o papel desempenhado pela reconstituição da memória, na 
compreensão dos acontecimentos históricos, com a consequente valorização das 
lutas dos antepassados e repúdio a tentativas de instauração de regimes 
autoritários. Realizou-se uma revisão bibliográfica e utilizou-se o método de análise 
histórico, já que foram levantados dados sobre legislações e políticas criadas no 
período da ditadura. Concluiu-se que as recentes políticas implementadas pelo 
governo para disponibilização dos arquivos da ditadura militar foram insuficientes 
para promover uma apropriação dos fatos pela sociedade, sendo a educação em 
direitos humanos um importante instrumento para consecução desse objetivo, haja 
vista seu potencial para o “educar para o nunca mais”. 
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O PROTAGONISMO DA HISTÓRIA ORAL NA RECONSTITUIÇÃO DA 

HISTORIOGRAFIA EDUCACIONAL SERIDOENSE 

 

Grinaura Medeiros de Morais173 

Rogério de Araújo Lima174 
 

 

RESUMO 

O presente trabalho remete-se ao Protagonismo da História Oral na reconstituição 
da Historiografia Educacional Seridoense, realçando esta modalidade de pesquisa e 
de metodologia de investigação na escritura da história e da memória de 
acontecimentos e de pessoas cujas histórias e identidades sociais ficaram à margem 
do processo histórico, omissas nos anais da Historiografia Oficial. Objetiva, em 
termos gerais, realçar o Protagonismo da História Oral na reconstituição da 
Historiografia Educacional Seridoense e, em termos específicos, registrar as ações 
que ficaram apenas na memória dos contemporâneos da história do Centro de 
Ensino Superior do Seridó (CERES/UFRN), no período da ditadura civil-militar e 
que, por força da governança das autoridades centrais e das autoridades locais, 
sucumbiram ao isolamento e ao anonimato da história frente as efemérides tidas e 
permitidas no contexto de uma educação moral e cívica voltada para as nuances do 
progresso, do desenvolvimento e engrandecimento da Pátria. O recurso da história 
oral e da memória, aliados às fontes documentais oriundas deste período, foram 
indispensáveis e fundamentais para a reconstituição e composição de um corpo de 
informações e de saberes que doravante figuram como uma contribuição acerca do 
tema, apresentando discussão pautada nas fontes orais e submersas que se 
encontravam por vir a lume para jogar luz sobre muitos aspectos inauditos acerca 
da história do CERES/UFRN – Campus de Caicó, no período mencionado. 
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TRABALHO ESCRAVO CONTEMPORÂNEO, COMPREENDER PARA EDUCAR 

 

Carlos Francisco do Nascimento175 
 

 

RESUMO 
 

No contexto da educação para os direitos humanos insere-se o conhecimento acerca 
das memórias de formas de violação a dignidade humana. Neste sentido, este 
trabalho reflete a inquietação do autor sobre uma violência a dignidade do 
trabalhador contemporâneo, tão enraizada em nossa sociedade, no entanto, pouco 
conhecida, inclusive, nos meios acadêmicos. Assim, é escopo do presente estudo 
investigar a construção da concepção de trabalho escravo contemporâneo em nosso 
país, para que se cumpra o desígnio de educar a sociedade no âmbito dos direitos 
humanos, acerca desse fenômeno social. 
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DISCURSO DE RESISTÊNCIA: O PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

(PNDH-2009) COMO CONTRIBUIÇÃO À EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS176 

 

Ana Danielly L. Batista Pessoa177 

Auristela Rodrigues dos Santos178 

 
 

RESUMO 

 

O período histórico da ditadura civil-militar (1964-1985) foi marcado por violações 
aos Direitos Humanos e contribuiu para o esquecimento de memórias. Nessa 
perspectiva, rememorar este período recente na história brasileira constitui-se 
fundamental para promoção da justiça e da verdade, bem como, para uma educação 
para o “nunca mais”. Diante disso, este trabalho propõe discutir sobre a contribuição 
do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-2009) à Educação em Direitos 
Humanos (EDH), enquanto uma política de resistência a violações de direitos e a 
favor de uma educação emancipatória. Ora, o PNDH-2009 constitui-se um 
documento importante na defesa da memória e da verdade, portanto, da história. 
Neste arcabouço, a EDH representa um instrumento para a efetivação de direitos, a 
conscientização, a ressignificação e preservação da memória. Trata-se de um 
trabalho qualitativo, conduzido por fontes escritas: documentais, legais e 
bibliográficas. Para fundamentar o estudo, utilizamos autores como Halbwachs 
(2006), Viola (2007, 2010), Germano (2011), Silva Filho (2009), entre outros. 
Portanto, constata-se a importância do estudo, considerando o PNDH-2009 e suas 
contribuições para o desvelamento da memória, a fim de que se construa uma 
educação contra silêncios, impunidades e atrocidades, pretéritas e atuais. 
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FEMINICÍDIO: UM ESTUDO SOBRE A VIOLAÇÃO DO DIREITO À VIDA DAS 

MULHERES NA PARAÍBA 

 

Ana Amélia Dias Evangelista do Nascimento179 

Luziana Ramalho Ribeiro180 

 
 
RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo promover uma discussão teórica sobre as 
determinações concretas do feminicídio, enquanto fenômeno social, no Brasil e na 
Paraíba. A metodologia traz dados da pesquisa bibliográfica e levantamentos do 
Mapa da Violência (2015), Atlas da Violência (2019) e do Centro da Mulher 8 de 
Março (2015-2018). Em decorrência de índices elevados de feminicídio no Brasil foi 
necessária a implantação de lei específica que qualifique os crimes de homicídios 
cometidos contra as mulheres pela sua condição de gênero. A Lei do Feminicídio 
(13.140/2015) constitui-se um avanço em termos de judicialização dos crimes de 
violência, pelo fato de historicamente essas mortes serem consideradas “crimes 
passionais” e não mortes misóginas e sexistas. No entanto, não existem dados 
oficiais sobre o feminicídio para constatar se está sendo materializada em sua 
prática. Porém, há de considerar que essa inovação legislativa não induzirá 
isoladamente na redução do feminicídio, sendo indispensável para tal resultado a 
estruturação do Estado, com políticas públicas que priorizem o enfrentamento da 
violência baseada em gênero.  
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ELAS E O TRÁFICO DE DROGAS: NÃO É CASO DE POLÍCIA É CASO DE POLÍTICA 

 

Barbara Maria Dias Figueiredo181 

Luziana Ramalho Ribeiro182 
 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho propõe trazer reflexões sobre uma expressão da questão social 

que é a mulher no tráfico de drogas, e quais os lugares ocupados por elas nessa 

organização, bem como, se, e de que maneira a nossa sociedade patriarcal e machista 

colabora para a inserção feminina nessa prática delituosa. Buscamos fazer uma 

análise sobre a cotidiana cooptação dos jovens pela indústria do tráfico nas 

comunidades, e a relação das famílias que veem de um lado a ausência do Estado no 

atendimento às suas necessidades básicas e do outro os traficantes ostentando 

vaidade, dinheiro e poder. O trabalho está fundamentado na discussão teórica sobre 

sociedade, pobreza e gênero, com foco nos seguintes autores (as): Iamamoto (2012), 

Zaluar (2004), Athayde e Bill (2007), além dos dados do Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias INFOPEN-Mulheres (2017). Os resultados nos mostram 

que a atualmente existe um crescente encarceramento feminino sendo 42,533 mil 

mulheres presas, sendo na sua maioria pobres e com baixa escolaridade. Os dados 

nos mostram que 66% dessa população prisional não acessaram o ensino médio, e 

apenas 1% conseguiu concluir o ensino superior. No tocante à exclusão social, 

observamos que jovens buscam os traficantes locais para atuarem em funções 

perigosas na busca de sanar suas necessidades básicas em uma sociedade capitalista 
marcada pela falta de acesso e exclusão social. 

 

Palavras-chave: Mulher. Pobreza. Tráfico de drogas. Capitalismo. 

 

 

 
181 Graduada em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba, mestranda pelo programa de 

pós-graduação em Serviço Social pela Universidade Federal da Paraíba. E-mail: 

barbaram.diashotmail.com 
182 Graduada em Serviço Social pela Universidade Estadual da Paraíba, mestrado em Sociologia pela 

Universidade Federal da Paraíba, doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Sociologia da 

Universidade Federal da Paraíba. Atualmente é Professora Associada Nível I da UFPB, membro 

Permanente do Programa de Pós-graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas- 

NCDH/UFPB; e do Programa de Pós-graduação em Serviço Social da UFPB, onde também atuou como 

coordenadora. Email:luzianaribeiro@gmail.com 



 
 

153 
 

 

VIDAS EM RISCO: FAMILIARES DE DETENTAS (OS) 

 

Anna Paula Batista dos Santos183 

Luziana Ramalho Ribeiro184 
 

 

RESUMO 
 

Desde sua constituição, a prisão apresenta-se enquanto lugar de intensa 
violência e  desrespeito aos direitos humanos. As práticas que estabelecem seu 
funcionamento não se restringem somente ao espaço e população prisional de 
forma que ultrapassam esse ambiente e chegam na vida dos familiares das 
detentas que, a partir da prisão da sua parenta, têm suas vidas reordenadas em 
torno dessa instituição. Sendo assim, o presente artigo objetiva analisar a relação 
cárcere e família de detentas (os) a partir da realidade das (os) familiares que 
visitam suas parentas no Centro de Reeducação Feminino Maria Júlia Maranhão, 
em João Pessoa/PB. Esta pesquisa classificou-se como exploratória, descritiva e 
explicativa, com delineamento bibliográfico e de levantamento, no qual 
utilizamos também a técnica de observação participante. Resultou, sobretudo, 
de uma pesquisa de campo para elaboração do nosso trabalho de conclusão da 
graduação em Serviço Social na UFPB, no qual, através de entrevistas semi 
estruturadas, conseguimos apreender e estudar diversas questões das vidas 
dessas pessoas como, por exemplo: gênero, renda familiar e nível de 
escolaridade. Elencamos também algumas categorias que nos auxiliaram a 
analisar o discurso dessas pessoas, quais são: avaliação da relação com o corpo 
funcional, queixas da parenta encarcerada e influência na renda familiar com a 
prisão da parenta. Os resultados mostram que os familiares das detentas (os) 
tornam-se partícipes no processo de cumprimento da pena de suas parentas, 
pois, quando sua parenta vai presa, o cárcere também passa a regular suas vidas. 
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“CADA CASSETETE É UM CHICOTE PARA OS MEUS”: ESTADO E GENOCÍDIO 

NEGRO EM PERNAMBUCO 

 

Carina Felix Bezerra185 

Luziana Ramalho Ribeiro186 

 
 

RESUMO 

 
O presente estudo dedica-se a desvelar a relação do Estado com o genocídio da 
população negra, com foco no estado de Pernambuco, visto que está entre os 
principais estados que registram mortes de pessoas negras no país. Para tanto, 
realizamos uma discussão sobre a lógica do Estado liberal/neoliberal e analisamos 
os dados do último censo do Atlas da violência de 2019, que revela o 
aprofundamento da discrepância de mortes entre pessoas negras e brancas, a 
medida que a violência incontestavelmente é direcionada para a população negra, 
reflexo de uma sociedade estruturalmente racista. Partimos do pressuposto de que 
o genocídio tem sua raiz no processo sócio-histórico brasileiro marcado pela 
colonização e escravismo, constituindo-se na contemporaneidade enquanto 
questão social e assim, instrumento do capitalismo para diminuir o acesso dessa 
população aos bens e serviços. 
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A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS: UMA EXPERIÊNCIA NA COMUNIDADE 

PRAIA MAR/NATAL-RN 

 

Ewerton Santos da Silva187 

Hilderline Câmara de Oliveira188 

Salvina Régia Alves de Araújo Spínola189 

Isahbelle M. do Nascimento C. da Cunha190 

 
 

RESUMO 
 
o presente artigo é fruto de um Projeto de Trablho Social/PTS realizado junto a 
comunidade do Residencial Praia Mar localizado na Região Oeste da Cidade do 
Natal/RN, uma comunidade com sérios problemas sociais, em especial na questão 
da ausência da efetivação dos Direitos Humanos. O PTS faz parte do Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC). Ressaltamos que as intervenções em favelas tem 
como escopo central a implantação de ações necessárias à segurança, salubridade e 
habitabilidade de população localizada em área inadequada à moradia, visando a 
sua permanência ou realocação, por intermédio da execução de ações integradas de 
habitação, saneamento e inclusão social. Assim, surgiu o PTS que desenvolveu um 
trabalho na perspectiva de inclusão social e economica em respeito aos direitos 
humanos, em especial ao direito à moradia, utilizando-se de ações socioeducativas, 
no tocante aos direitos humanos, cultura de Paz, plantão psicossocial, Educação 
Ambiental e Patrimonial e de carater profissionais (geração de emprego e renda). O 
PTS teve a duração de um ano (junho de 2018 a junho de 2019) e foi composto por 
uma equipe multidiciscplinar. Os resulatdos foram de transformação de uma 
realidade social e do exercício de cidadania de forma mais ativa e participativa. Bem 
como o PTS foi premiado em nível Nacional pelo “Selo de Mérito/2019”, a premiação 
se deu no 66º Forum Nacional de Habitação de Interesse Social via Associação 
Brasileira de Cohabs/ABC. 
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A PROTEÇÃO SOCIAL DAS MULHERES CONTRA VIOLÊNCIA DOMESTICA E A 

PERSPECTIVA DE DIREITOS: UMA REFLEXÃO DESDE AMERICA LATINA AO 

TOCANTINS 

 

Eliseu Riscaroli191 

 
 

RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é refletir sobre a proteção das mulheres no combate à 
violência, sobretudo a doméstica; sobre a criaçao de legislaçao que estabeleça 
proteção e direitos e os caminhos percorridos para tal efetivaçao. A s leis de cotas 
na politica, do aborto, de combate a violencia e de feminicidio garantem direitos às 
mulheres na America Latina. No Brasil, a exeção do voto feminino estabelecido em 
1942, outras legislações que conferem direitos e proteção às mulheres surgem a 
partir dos anos 1980, destaque para a criação das Delegacias Especializadas de 
Atendimento a Mulher (Deam’s - 1985); Lei Maria da Penha (lei 11.340/2006), 
objetivando coibir a violência domestica e familiar por meio de uma legislação mais 
especifica que imputava ao agressor penas mais duras e à mulher maior proteção. 
Lei das domésticas (lei 150/2015) que regulamenta o trabalho domestico. Lei do 
feminicidio (lei 13.104/2015). No Brasil, todavia, os dados não corroboram com esta 
tese de que maior puniçao e mais legislação diminuem o indice de violencia: após 13 
anos da instituição da referida lei, os índices não retrocederam. Se tomarmos a 
primeira década deste século para refletir sobre a taxa de mortes de mulheres por 
100 mil habitantes, veremos que apenas em 2007, os números decresceram 
levemente. No caso particular do Tocantins, estado que conta com 139 municípios e 
14 delegacias especializadas de atendimento a mulher (Deam), a situação parece ser 
o reflexo do cenário latino e nacional. Perspectivas acerca da equidade de salarios e 
tributação do trabalho de homens e mulheres são ainda desafios postos e podem ser 
um instrumento de redistribuição e reconhecimento dos papeis e ações dos sujeitos 
nas sociedades. 
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DA ESCOLA AO TRABALHO: VIOLAÇÃO DO DIREITO À EXISTÊNCIA CULTURAL 

DOS CIGANOS NO BRASIL 

 

José Aclecio Dantas192 

 
 
 

RESUMO 
 
Este artigo apresenta alguns pressupostos teóricos de uma pesquisa de Mestrado 
em Serviço Social que pensa e discute algumas violações de direitos que são 
realizadas no âmbito da educação, do trabalho e da existência cultural, como 
resultado de um ordenamento jurídico, ou ausência dele, no desenvolvimento ou 
concreção de políticas públicas realmente integrativas dos grupos étnicos ciganos 
em território brasileiro. Para isso, desenvolvemos três dimensões teóricas que 
nortearam nossas análises. A primeira, considera a violação do direito à educação 
como uma violação de existência cultural e a segunda dimensão teórica envolve a 
violação do direito ao trabalho também como uma violação do direito de existência 
cultural. No plano prático as necessidades que nortearam a idealização deste artigo 
dizem respeito à necessidade de conhecimento e compreensão das particularidades 
étnicas dos ciganos no que tange a efetivação positiva de seus direitos fundamentais 
e na efetivação de políticas educacionais e de trabalho que realmente considerem e 
respeitem sua diversidade e especificidade culturais. Desta forma, trata-se de uma 
pesquisa bibliográfica e documental, com abordagem qualitativa, e de caráter 
exploratório-descritivo, que utilizou a análise de discurso como técnica de análise e 
interpretação dos dados obtidos. 
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OS DESAFIOS DA INTERSETORIALIDADE DAS INSTITUIÇÕES NO ATENDIMENTO 

ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA, JOÃO PESSOA-PB 

 

Karoliny Dedice Pereira Alves193 

Emanuel Luiz Pereira da Silva194 

 

 
RESUMO 
 
Este trabalho, versa discutir sobre o Atendimento as Mulheres Vítima de Violência e 
propõe contextualizar o centro de referência de assistência social na perspectiva do 
serviço social crítico, analisando a materialização da intersetorialidade e sua 
importância para efetivação dos direitos sociais dos que são atendidos neste centro, 
especialmente as mulheres usuárias vítimas de violência. Conforme a Topografia 
Social (2009) o município apresenta 65 unidades territoriais com as quais se 
identifica a população local. O chão de João Pessoa é organizado por lei municipal 
em 59 bairros e 6 regiões especiais, sendo a terceira cidade mais antiga do Brasil. 
Com fins de olhar a realidade do território de vivencia das mulheres vítimas de 
violência usuárias do Cras, optamos academicamente em realizar um estudo 
bibliográfico e documental para análise da lógica das ações de intersetorialidade que 
envolveu a coleta de dados e percepção do cotidiano dessas mulheres utilizando a 
pesquisa, e a vivência, enquanto estagiária do Cras no bairro do Cristo/JP. 
Concluímos a partir das análises e experiencias vividas, que o Cras exerce papel 
fundamental na vida dessas mulheres, em razão de que além do atendimento 
imediato e encaminhamento para os serviços necessários, a equipe 
multiprofissional a partir do território que se encontra deve buscar conhecer as 
particularidades e necessidades básicas apresentadas pelas vítimas e suas famílias, 
a exemplo de alimentação, moradia, vagas em creches para os filhos, entre outras. 
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INTERNAÇÃO OBRIGATÓRIA DE DEPENDENTES QUÍMICOS À LUZ DA DIGNIDADE 

DA PESSOA HUMANA 

 

Selton Emanuel Celestino de Barros195 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar se a internação obrigatória dos 
dependentes químicos, em especial, os usuários de crack, fere a dignidade da pessoa 
humana. Convém esclarecer inicialmente, que a internação obrigatória é um 
tratamento realizado sem a anuência do enfermo. Classifica-se em internação 
involuntária, sendo necessária somente a autorização médica; e, internação 
compulsória, que requer decisão judicial. O interesse pela temática surgiu em 2012, 
quando a Prefeitura de São Paulo decidiu internar coercitivamente os indivíduos 
que frequentavam a Cracolândia daquela cidade, o que resultou na elaboração de 
um trabalho de conclusão de curso em Direito. O tema traz um impacto em toda a 
sociedade, por se tratar de um problema que atinge qualquer classe social, 
independente de cor, credo e gênero. Por isso, torna-se oportuno o presente estudo 
nos setores da saúde, educação, segurança pública e socioassistencial. Na 
metodologia utilizou-se de uma pesquisa bibliográfica, com base em livros, 
dissertações, teses, artigos científicos, leis e até mesmo matérias de meios de 
comunicação escritos, como: jornais, revistas e internet; e não escritos, tais como 
televisão e documentários. O trabalho foi dividido em tópicos, que discutirão a 
dependência química como doença; a teoria da vontade do paciente e o 
consentimento informado; as legislações que dispõem sobre a internação 
obrigatória e; a dignidade da pessoa humana. Das análises, foi possível concluir que 
a internação obrigatória vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, considerado um fundamento constitucional.   
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CRIMINALIZAÇÃO DA PORNOGRAFIA DE VINGANÇA COM O ADVENTO DA LEI 

13.718/18: AVANÇO OU RETROCESSO? 

 

Luana Lucena Gomes196 

 

 
RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo estudar a criminalização da pornografia de 
vingança, caracterizada pela exposição de vídeos, fotos ou outro registro 
audiovisual que contém cena de nudez de terceiros. Para tanto, elenca, 
inicialmente, os Projetos de Lei em trâmite no Congresso Nacional e também 
jurisprudências cíveis acerca da matéria para exemplificar o discurso de 
magistrados que decidem tal questão. Posteriormente, analisa o artigo 218-C, do 
Código Penal, que foi introduzido pela Lei nº 13.718/2018. Além disso, relaciona a 
criminalização da conduta com o Princípio da Intervenção Mínima. Ao final, faz 
uma crítica à criminalização da pornografia de vingança, por entender que o 
sistema de justiça criminal, apesar de ser um meio de tutela, não é suficiente para 
combater  o problema na sua origem. Em síntese, tal conduta ganhou força com o 
advento da tecnologia e criação das redes sociais e conclui-se que a pornografia de 
vingança, na qual a grande parte das vítimas são mulheres, passou a significar um 
novo modelo de violência de gênero. Os resultados foram alcançados através da 
pesquisa do tipo qualitativa e por meio da análise bibliográfica de livros, artigos, 
textos e demais materiais de caráter científico. 
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DIREITOS HUMANOS COMO MECANISMO DE ENFRETAMENTO DA POBREZA: 

UMA EXPERIÊNCIA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Hilderline Câmara de Oliveira197 

Ewerton Santos da Silva198 

Júlio César Silva de Lima199 

Jéssica Marinho R. de Oliveira200 
 

 

RESUMO 
 
Este artigo é um dos resultados do trabalho social executado na comunidade do 
residencial Praia Mar na Cidade do Natal/RN, uma comunidade com sérios 
problemas sociais, em especial em relação a pobreza e violações de Direitos 
Humanos das crianças e adolescentes. Diante desse cenário,  buscamos nas ações 
executadas efetivar os direitos desse segmento, em especial a informações sobre os 
seus direitos humanos mostrando também que o meio ambiente é um direito 
humano e que o fato de estarem em situação de vulnerabilidade social/pobreza não 
deveria implicar em negação de direitos. Assim, as ações desenvolvidas junto a este 
público foi plajenada na perspectiva de respeito aos direitos humanos, em especial 
ao direito ao meio ambiente sustentavel. Os resultados foram significativos como, 
por exemplo,  de transformação de práticas mais saudaveis e de valorização do meio 
ambiente e em respeito também aos direitos das crianças e adolescentes amparados 
no ECA, este trabalho social foi premiado em nível Nacional pelo “Selo de 
Mérito/2019”, a premiação se deu no 66º Forum Ncional de Habitação de Interesse 
Social via Associação Brasileira de Cohabs/ABC em agosto de 2019. 
 
Palavras-chave: Direitos Humanos. vulnerabilidade social. Meio ambiente. 
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A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES MEDIANTE O ASSÉDIO MORAL NAS 

RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

Emylle Syalla Felipe de Oliveira Pereira201 

Bianca Valeska Marques da Silva 202 

 
 
RESUMO 
 
O artigo em tela apresenta conceitos, noções explicativas e dados estatísticos 
referentes ao assédio moral no ambiente laboral, com destaque àquele que ocorre 
contra as mulheres neste espaço de poder. As principais finalidades do trabalho é 
estudar e expor acerca dos resquícios do patriarcado e da misoginia nas relações de 
trabalho e na reprodução da violência contra as mulheres. Ademais, serão 
analisadas as possíveis origens do assédio moral contra as mulheres, serão 
apresentadas algumas estratégias que possam ser adotadas no ambiente laboral 
como forma de prevenção e/ou enfrentamento ao assédio moral contra as mulheres 
e, nesse sentido, também será apontada a configuração do assédio moral enquanto 
uma violação dos direitos das mulheres. A fim de alcançar os objetivos postos, foram 
utilizadas a pesquisa descritiva e explicativa amparadas na perspectiva crítica, e foi 
aplicado um formulário online, o qual explorou diversos aspectos acerca do tema 
através das questões formuladas e da análise crítica dos dados coletados. Desta 
forma, a pesquisa possui caráter quantitativo e qualitativo, e foi contemplada pelas 
regiões Sudeste, Centro-oeste e Nordeste do Brasil, sendo 70% do público alcançado 
correspondente ao sexo feminino, enquanto que 30% correspondente ao sexo 
masculino. Diante das exposições e problematizações feitas no decorrer do trabalho, 
fica evidente a extrema necessidade de se discutir o assédio moral nos espaços 
públicos e privados, pois, apenas desta maneira, o corpo social terá conhecimento 
dessa violação de direitos e poderá recorrer ao arcabouço jurídico a fim de combatê-
la legalmente. 
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A POLÍCIA CIVIL COMO PROTAGONISTA NO PROCESSO DE EDUCAÇÃO 

PARA A CIDADANIA: A EXPERIÊNCIA DO PROJETO CRIANÇA CIDADÃ 

 

Anny Karoline Carneiro Maciel203 

Rita de Cassia Cavalcanti Porto204 
 

RESUMO 
 
O presente artigo visar relatar e refletir sobre a experiência da Polícia Civil na 
execução do Projeto “Criança Cidadã”, coordenado pela Academia de Ensino de 
Polícia Civil (ACADEPOL) em parceria com o Governo Federal. O projeto faz parte de 
uma das estratégias do Governo do Estado no enfrentamento ao aumento dos 
índices de violência e criminalidade nas cidades de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux e 
Santa Rita, municípios com altos índices de Crimes Violentos Letais Intencionais. O 
interesse pela temática surgiu das inquietações da autora com relação ao projeto 
mencionado. A relevância social e acadêmica se justifica pelo fato dessa temática ser 
cada vez mais recorrente na sociedade em que vivemos, o que exige um debate 
contínuo. Para a realização do estudo, utilizou-se da revisão bibliográfica, por meio 
de autores como Paulo Freire (2016; 2018); Norberto Bobbio (1998); Dallari 
(2004); Benevides (2000), Frei Beto (2018), Silveira (2014), Guerra (2014), Caliça 
(2014) somado a outros artigos selecionados no Portal de Periódicos da Capes que 
versam sobre a temática. O estudo apropriou-se do método hipotético-dedutivo, vez 
que ele possibilita o levantamento de uma ou mais hipóteses, as quais vão sendo 
levantadas e discutidas a partir de uma reflexão que se embase na análise da 
experiência à luz de uma fundamentação teórica aqui apresentada, buscando 
estabelecer pontes com a Educação em Direitos Humanos. Por fim, o estudo mostrou 
que através de atividades multidisciplinares (oficinas de música, artes, dança, teatro, 
esportes, informática, cursos profissionalizantes e de educação para a cidadania) é 
possível proporcionar experiências que promovam o enriquecimento cultural dos 
alunos, a fim de que subsidiem a escolha e o desenvolvimento profissional, bem 
como o desenvolvimento do senso crítico e compreensão da cultura de paz. 
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AS REFORMAS DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA: O ESTADO 

DEMOCRATICO DE DIREITO AO AVESSO 

 

Lucia Lemos Dias de Moura205 

Paulo Vieira de Moura206 
 

RESUMO 
 
O artigo tem como objetivo analisar avanços e retrocessos da política de segurança 
pública brasileira, no período compreendido entre 2000 e 2019, a partir dos planos 
de segurança dos governos Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva, 
Dilma Rousseff, Michel Temer e do atual. As análises se fundamentaram no Estado 
Democrático de Direito, cujo princípio consiste em defender e garantir os direitos 
humanos. Em contraposição, foram utilizados elementos teóricos da visão 
autoritária de segurança pública e analisados elementos que interpenetram a 
sociedade brasileira, entre os quais, a violência. Ademais, discute-se sobre a 
participação das Forças Armadas nas ações de segurança pública, por meio das 
operações de garantia da lei e da ordem, e a crescente militarização dessa política. 
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, documental e exploratória. Conclui-se que 
as reformas da segurança pública, a partir de 2016, são norteadas pelo 
recrudescimento da força, focada na ação meramente repressiva, sem priorizar o 
limite da força, conforme determina o ordenamento jurídico. Portanto, a política de 
segurança púbica orienta-se pelo direito penal do inimigo, em contraposição aos 
direitos humanos. Considera-se que essa política se apresenta no avesso do Estado 
Democrático de Direito e associa-se à ideia do mito da não violência, difundido na 
sociedade brasileira, que, por sua vez, apresenta traços autoritários desde a 
escravidão. 
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A NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DE IMPACTO DAS POLITICAS PÚBLICAS DE 

DEFESA E SEGURANÇA CIBERNÉTICA NO BRASIL 

 

Thays Felipe David de Oliveira207 

Thalita Franciely de Melo Silva208 

Deisiane da Conceição Viana de Santana Valdevino209 
 
 
RESUMO 
 
Recentemente, tem-se visto uma grande perpetração de ataques cibernéticos por 
Estados, Organizações e até pequenos grupos que tem motivações em comum. Por 
causa disso, os países estão passando por um processo de adequação de suas forças 
para poder lidar com o campo cibernético e a falta de conhecimento e de preparação 
de um país pode gerar danos irrecuperáveis para tal sociedade. O presente artigo 
traz breves notas sobre a avaliação de impacto das políticas públicas na área de 
defesa e segurança do Brasil. A avaliação é o último ciclo das políticas públicas, 
sendo esta, fundamental para debater sobre a relação existente entre eficiência, 
avaliação e responsabilização. O propósito da avaliação é determinar a pertinência 
e o alcance dos objetivos, eficiência, efetividade, impacto e sustentabilidade do 
desenvolvimento. Ademais, proporciona uma informação que seja útil para poder 
incorporar a experiência adquirida no processo da tomada de decisão. Assim, o 
objetivo do presente artigo é demonstrar  a necessidade de avaliação de impacto de 
políticas públicas de defesa e segurança cibernética no Brasil.  
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FORMADORA DOS DISCURSOS SOBRE O EMPODERAMENTO FEMININO E SUA 
RELAÇÃO COM NORMATIVAS EM DEFESA DA MULHER: A MÚSICA COMO 

EXPRESSÃO ARTÍSTICA 
 

Matheus Rodrigues210 

 
RESUMO 

 
O presente Artigo tem como objetivo discutir a música como formadora dos 
discursos de empoderamento feminino e sua relação, enquanto expressão 
artística e política, com os debates pertinentes às questões de gênero e suas 
especificidades, difundidas pelo discurso feminista. O interesse pela temática 
surgiu a partir do reeducar cultural contra práticas misoginas proporcionado pela 
música. A relevância jurídica se assenta no fato de que tais discursos 
instrumentalizados, provocam um maior debate na sociedade sobre as questões 
de gênero e violência contra a mulher, resultando não só em novo pensar social 
contra os processos de misoginia, como também formando cidadãos mais 
conscientes sobre suas garantias legais. Consiste numa pesquisa de caráter 
qualitativo, de cunho bibliográfico. Para tal, utilizam-se os discursos das músicas 
reproduzidas pelas artistas Madonna, Christina Aguilera, Beyoncé e Pitty, as quais 
empregam sua arte para disseminar mensagens relacionadas à mulher, 
sobretudo, o feminismo como forma de empoderamento e enfrentamento à 
violência de gênero. Traz-se como suporte para a discussão os dispositivos legais 
vigentes de proteção da mulher. Considera-se pertinente a discussão do tema 
abordado no atual contexto, pela necessidade de provocar a sociedade que ainda 
reproduz uma cultura machista enraizada no tradicionalismo. A disseminação das 
ideias feministas, a partir das mensagens das músicas, busca promover na 
sociedade um movimento de reflexão e novas práticas ativistas. Com os achados 
da pesquisa, pode-se concluir como imprescindível à análise das discussões de 
gênero, proposta pelos movimentos sociais,  sobretudo no que se refere ao 
feminismo. 
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A ATUAÇÃO DA (O) PSICÓLOGA (O) EM CONTEXTOS DE POBREZA E EXCLUSÃO: 

CAMINHOS PARA UMA PRÁTICA LIBERTÁRIA 

 

Erika Carla de Sousa Ramos211 

Maria dos Remédios da Conceição Ferreira212 

 
 
 
RESUMO 
 
A Psicologia enquanto prática surgiu com um caráter normatizador e classificatório 
destinado a uma elite com hábitos e modos de vida distintos. Desta forma, através 
da literatura crítica em Psicologia, o presente trabalho tem como objetivo discutir o 
papel do fazer psicológico em ambientes de pobreza e exclusão, em vista à crítica 
por parte desta às psicologias hegemônicas que partem de realidades históricas 
particulares e que, quando trabalhadas de forma acrítica, nos trazem uma prática 
desintegradora. Trazemos, assim, um relatório de pesquisa a partir de dados de 
estágio em um abrigo de pessoas desabrigadas por enchentes para colocar em 
discussão o  desafio de inserção de estudantes e profissionais de Psicologia na 
atuação em contextos de pobreza e exclusão. Para isso, utilizamos conceitos e 
teorias trabalhados por autores da psicologia crítica, psicologia comunitária, 
psicologia ambiental, além de contribuições sociológicas de trabalho e gênero e 
geografia crítica. Através da vivência e dos relatos dos habitantes dos abrigos foi 
possível estabelecer categorias de reflexão que representassem as problemáticas 
sofridas por estes e pensar como o fazer psicológico deveria se pautar enquanto 
prática libertadora. Cabe, portanto, à nossa ciência psicológica buscar a integração 
da realidade brasileira com modelos e modos de se estudar o indivíduo, 
entendendo-o a partir de sua diferença, observando sempre os diversos fatores 
ambientais, culturais, sociais e políticos que atravessam sua vida. 
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A RELAÇÃO ENTRE DEMOCRACIA E VIOLÊNCIA POLÍTICA NO PANORAMA DA 

AMÉRICA LATINA: UMA ANÁLISE DA REALIDADE BRASILEIRA À LUZ DO CASO 

MARIELLE FRANCO 

 

Laysa Mara Azevedo Ximenes213 

Izabella Felix Morais214 

 

 

RESUMO 

 

São diversos os fatores que influenciam na qualidade da democracia. O respeito às 
regras que constituem o modelo democrático é um deles. Além de compor a 
estrutura democrática, essas regras constitutivas também servem para nortear as 
disputas políticas, conduzindo de forma pacífica os conflitos inerentes ao espaço 
político. Sendo assim, existe uma relação entre a democracia e a violência política, na 
qual os índices desta afetam significativamente nos daquela. Os países da América 
Latina apontam uma considerável correlação entre ambas, demonstrando então 
como o nível de violência política afeta no grau de democracia. No Brasil, o 
assassinato de Marielle Franco é um exemplo da manifestação das várias formas de 
violência política. Desse modo, a pesquisa compreendeu a revisão de literatura das 
referências doutrinárias relativas aos principais conceitos e teorias que integram o 
tema para em seguida apresentar a interdependência. 
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DEMOCRACIAS DISJUNTIVAS LATINO-AMERICANAS: O PROBLEMA 

TRANSCONSTITUCIONAL DA AUSÊNCIA DE CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO À VIDA 

DE TRANSEXUAIS E TRAVESTIS 

 

Bruno Rafael Silva Nogueira Barbosa215 

José Welhinjton Cavalcante Rodrigues216 

Luziana Ramalho Ribeiro217 

 
 

RESUMO 
 
Esta comunicação tenciona refletir sobre o assassinato de pessoas Trans nas ordens 
jurídico-constitucionais brasileira e mexicana. Percebemos que esses países latino-
americamos são marcados por uma democracia disjuntiva, onde foram promovidos 
os direitos políticos em detrimento aos direitos civis. Desse modo, o direito à vida 
de Trans, apesar de constitucionalmente garantidos em ambos os países, é 
absolutamente violado, mostrando que essas democracias possuem um problema 
de natureza transconstitucional. Para trilhar essa reflexão, fizemos uso do método 
dedutivo, da pesquisa de natureza bibliográfica e documental. Desse modo, 
podemos perceber que o diálogo constitucional entre Brasil e México, considerando 
a dimensão da alteridade e identidade, pode servir como percurso inicial para o 
enfrentamento as graves violações do direito humano e fundamental à vida que 
Trans sofrem nessas democracias.  
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“POR QUE A BALA PERDIDA É SEMPRE ENCONTRADA EM CORPOS NEGROS?” 

VIOLAÇÃO DE DIREITOS E A OPRESSÃO RACISTA 
 

Kíssia Wendy Silva de Sousa218 

Adna Isa Geminiano da Silva
219 

Daniele do Nascimento Leandro220 

Kayne Wilza Silva de Sousa221 
 

RESUMO 

 
Historicamente, podemos observar a discrepância entre os dados estatísticos 
acerca dos índices de genocídio da população negra brasileira em relação à 
população não negra. Causa-nos espanto e indignação, ou deveria causar, o fato de 
que há uma banalização da vida, porém não da vida humana de forma geral, mas 
da negra e pobre, majoritoriamente. Este estudo tem por objetivo tratar, sem 
pretender esgotar, da relação entre o extermínio do povo negro e a ação do 
racismo como elemento basilar da sociabilidade brasileira. Em nosso percurso 
teórico-metodológico, usamos de pesquisa bibliográfica e documental, como 
também das notícias disponibilizadas sobre esta temática na mídia nacional, 
partindo de um método crítico de análise. Apresentamos uma discussão que 
pretende, em alguma medida, descortinar processos de formação da corporeidade 
negra brasileira mediante fatores históricos, culturais, políticos, sociais e 
econômicos, que tem no racismo um chão fecundo. Em vistas de adensar este 
debate, levantamos dados estatísticos concernentes aos índices de mortalidade do 
povo negro, sobretudo da parcela jovem, como forma de descortinar a face letal 
da opressão racista. Trazemos também exemplificações com casos específicos das 
mortes de pessoas negras brasileiras entre 2015 e 2019. As pesquisas realizadas 
demonstram que a hierarquização racial tem construído um perfil do sujeito 
criminoso, aquele predisposto a transgredir as leis, inflingir as normas, o que 
“merece” punição da sociedade e por parte do Estado. Esse sujeito tem cor, ele 
pertence a um grupo racial subalternizado: trata-se dos corpos negros, alvos da 
violência, o lugar onde as balas perdidas são facilmente encontradas. 
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A LEI MARIA DA PENHA E O TRABALHO DO ASSISTENTE SOCIAL 

 

Shirley Felizardo Araripe222 

Ana Carolina Cabral Bernardino223 

 
 

RESUMO 

O presente trabalho procurou apresentar informações sobre o antes e depois da 
implantação da Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, de combate à violência 
doméstica contra a mulher. Foi realizada uma pesquisa de natureza bibliográfica a 
partir da qual foi revisada a literatura acerca do tema proposto. Para escolha do 
tema foi considerado o fator que mesmo com o aparato da lei Maria da Penha o 
número de mulheres que denunciam ainda é proporcionalmente baixo. A Lei 11.340 
representa uma grande conquista para as mulheres brasileiras, na busca da 
erradicação, prevenção e punição da violência contra a mulher. A Lei criou um 
mecanismo judicial específico - os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra 
as Mulheres com competência cível e criminal; inovou com uma série de medidas 
protetivas de urgência as vítimas de violência doméstica; reforçou a atuação das 
Delegacias de Atendimento à Mulher, da Defensoria Pública, do Ministério Público e 
de uma rede de serviços de atenção à mulher em situação de violência doméstica e 
familiar. O papel exercido pelo assistente social é de suma importância frente na 
garantia dos direitos das mulheres. Para a realização de um atendimento qualitativo, 
é imprescindível que o profissional esteja atento as políticas públicas e tenha uma 
compreensão do espaço de atuação, no contexto social, político e econômico para 
que as mulheres sejam vistas e atendidas de forma integral, respeitando as 
peculiaridades de cada uma e da localidade onde se encontra. 
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UM ESTUDO SOBRE AS REPRESENTAÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE 

PARA A POPULAÇÃO LGBTI+ 
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Luziana Ramalho Ribeiro227 

 
 

RESUMO 
 
A população LGBTI+ é compreendida como um grupo socialmente vulnerável, 
necessitando de atenção as especificidades desse grupo. A discriminação, 
preconceito e estigma direcionados a essas pessoas atuam como fatores 
importantes para uma não efetivação do direito a saúde para essas pessoas. O que 
ocasiona a necessidade de criação de políticas públicas que considerem essas 
especificidades. O objetivo desse trabalho foi analisar os discursos sobre as 
representações das políticas públicas em saúde direcionadas a população LGBTI+ 
em comentários produzidos por internautas em uma matéria jornalística publicada 
em uma rede social. A metodologia utilizada foi a etnografia virtual. Os resultados 
apontam que a representação das políticas públicas em saúde feita pelos 
internautas, associam a necessidade de garantir a efetivação do direito a saúde para 
essa população como vitimismo e como um privilégio em relação aos demais, 
escondendo desse modo as desigualdades sociais e históricas construídas sobre as 
pessoas que não se enquadram no padrão cis-heternormativo. 
 
 
Palavras-chave: Políticas Públicas. Direitos Humanos. LGBTI+. Saúde. Etnografia 
Virtual. 

 

 

 

 

 

 
224 Mestrando em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas pela Universidade Federal da 
Paraíba. E-mail: bruno-dj15@hotmail.com.  
225 Mestrando em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas pela Universidade Federal da 
Paraíba. E-mail: welhinjtoncavalcante@gmail.com.  
226 Doutor e Mestre em Ciências das Religiões, Especialista em Extensão Universitária e 
Desenvolvimento Sustentável, Graduado em Psicologia. E-mail: laionel.vs@gmail.com. 
227 Doutora e professora vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos, Cidadania 
e Políticas Públicas pela Universidade Federal da Paraíba. E-mail: luzianaribeiro.ufpb@gmail.com.  



 
 

173 
 

 

A PRÁTICA DO LINCHAMENTO NO BRASIL: ANÁLISE SOB UMA PERSPECTIVA DE 

CLASSES 

 

Sonalyana Jales Varelo228 

Heloísa da Silva Alves229 

Ananda Ayres Navarro230 
 

RESUMO 
 

O presente trabalho trata-se de um estudo com o objetivo de analisar a prática do 
linchamento no Brasil com recorte voltado para segmentos específicos (mulheres, 
negros, indígenas etc). Uma vez que, a partir de questionamentos e reflexões, foram 
possíveis compreensões e associações  das desigualdades sociais do sistema 
produtivo vigente a este fenômeno, expresso também em meios virtuais. Portanto, 
compreenderá uma pesquisa social aplicada de caráter exploratório, bibliográfico e 
de campo, amparada em acervos bibliográficos e aplicação de questionário em meio 
eletrônico. Destarte, adotaremos o método histórico dialético, tendo em vista a 
compreensão  acerca da existência de classes distintas, destacando as mais atingidas 
pela exclusão social e violência urbana. Para que através dos apontamentos e 
discussões, seja promovida a expansão do arcabouço teórico a respeito desta 
temática, permitindo reflexão e o fomento desse debate e suas implicações nas 
relações de sociabilidade humana. 
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O ABORTO COMO POLÍTICA DE FAZER MORRER DO ESTADO BRASILEIRO 
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RESUMO 
 
Este texto pretende refletir sobre o aborto como uma dimensão política de morte do 
Estado brasileiro. É sabido que o aborto é uma realidade nacional no Brasil que 
movimenta um mercado clandestino que incapacita, torna infértil e até mata muitas 
mulheres que o acessam, principalmente aquelas mais pobres. Mesmo diante desse 
cenário caótico que gera a fragilização da saúde de milhares de mulheres por ano, o 
Estado brasileiro prossegue criminalizando essas mulheres e não oferecendo 
políticas públicas de saúde capazes de favorecer um procedimento que assegure sua 
integridade física e psicológica. Por isso perguntamos: estaria o Estado promovendo 
uma política de morte dessas mulheres? Para responder essa pergunta utilizamos o 
método dedutivo, o procedimento bibliográfico, sobretudo através da 
documentação indireta. Podemos concluir que ao criminalizar o aborto e não 
realizar políticas públicas de saúde para mulheres pobres que desejam abortar, o 
Estado está acentuando a vulnerabilidade desses corpos, fazendo-os morrer; 
dizendo que os mesmos são indignos de luto. 
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A CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E A INCOMPATIBILIDADE 

DA LEI DE ANISTIA 
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RESUMO 
 
A Lei n° 6.683, de 08 de maio de 1979, intitulada Lei de Anistia, tem por finalidade 
anistiar todos que no período entre 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, 
cometeram crimes políticos ou conexos com estes, sendo instituída mediante um 
"acordo", como instrumento para uma justiça de transição de um período de regime 
militar brasileiro, para um Estado democrático de direito. Este estudo se justifica 
pelo interesse dos autores em aprofundarem-se na temática, além de que sua 
relevância social e jurídica se assenta no fato de que trata-se de questões que 
geraram intenso clamor perante os Direitos Humanos e demais searas da sociedade, 
haja vista que é fruto de um período de forte opressão e violência. Assim, o presente 
estudo busca analisar a incompatibilidade da lei de anistia brasileira em face da 
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Cumpre informar que 
com a internacionalização dos direitos humanos, criou-se um sistema protecionista 
internacional com o intuito de garanti-los além dos Estados. Nesse passo, o sistema 
interamericano de direitos humanos, composto pela Comissão e Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, responsáveis pela tutela em nível 
internacional desses direitos, julgando o caso Gomes Lund. Versus Brasil, decidiu 
pela invalidade das autoanistias e leis de anistias que dificultem a persecução penal 
de agentes violadores de direitos humanos. Para aprofundar a discussão do tema, 
utilizo-se a revisão da literatura pertinente, bem como a análise documental e da 
legislação correlata. A Ordem dos Advogados do Brasil, protocolou uma Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, perante o Supremo Tribunal 
Federal questionando a validade da Lei de Anistia, e solicitando uma interpretação 
conforme a Constituição Federal de 1988, sendo sido julgada improcedente. A 
conclusão que se pode extrair das leituras e de todo aparato doutrinário e 
jurisprudencial é de que a lei de anistia brasileira é incompatível com a 
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e com a própria 
Constituição Federal. 
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PRISÃO PREVENTIVA DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO: UMA 

ANÁLISE DOS FUNDAMENTOS DA CONCESSÃO DA MODALIDADE PARA 

MULHERES EM JOÃO PESSOA NO ANO DE 2018 

 

Tatiana Maria Bandeira de Morais236 

 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho busca compreender os fundamentos da concessão da prisão 
preventiva na modalidade domiciliar com monitoramento eletrônico para mulheres 
na cidade de João Pessoa no ano de 2018. Para tanto, foi necessário tratar acerca de 
tópicos como, a prisão preventiva, audiência de custódia e o monitoramento 
eletrônico. A partir de uma análise qualitativa dos termos de audiência da Vara de 
Custódia de João Pessoa, foram evidenciadas, dentre outras, categorias como faixa 
etária, tipos penais e medidas cautelares dirigidas às mulheres autuadas. Partindo 
deste panorama geral, foi dado enfoque maior à construção narrativa das 
fundamentações de prisões preventivas domiciliares com monitoramento 
eletrônico. Por fim, foram confirmadas as hipóteses aduzidas durante todo trabalho, 
demonstrando a arbitrariedade das prisões preventivas, o reforço da cultura do 
encarceramento e o cuidado – incompatível com o ambiente prisional e carente de 
maiores execuções de políticas públicas – que é e deve continuar sendo prestado às 
crianças que têm suas mães privadas de liberdade. 
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ESTADO BRASILEIRO E EDUCAÇÃO: VIOLAÇÕES DE DIREITOS E VIOLÊNCIA 

CONTRA A POPULAÇÃO NEGRA 
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RESUMO 
 
Este estudo parte das inquietações sobre o processo de exclusão e abandono do 
Estado brasileiro para com a educação do povo negro. Essa processualidade 
histórica, cultural, social e política de subalternização deste segmento populacional 
guarda profundas relações com a existência e a materialização da opressão racista 
na sociabilidade brasileira, a qual se constitui enquanto elemento estrutural e 
estruturante das relações sociais estabelecidas nesta nação. Deste modo, o presente 
trabalho tem por objetivo caracterizar a (des)proteção do Estado na trajetória 
educacional da população negra brasileira nos séculos XIX e XX. Para tanto, o 
percurso teórico-metodológico do referido trabalho está embasado na pesquisa 
bibliográfica e documental, a partir de uma abordagem qualitativa e de um método 
crítico de análise. Os resultados da pesquisa apontam para um processo 
educacional dos negros e negras no Brasil, profundamente marcado pelas raízes 
históricas e sociais de inferiorização. Todavia, há de se pontuar que por intermédio 
do movimento negro e do movimento das mulheres negras, essa realidade de total 
negação de direitos foi sendo modificada, havendo uma pauta de luta e de 
reivindicação junto ao Estado para que se garanta o direito à educação a população 
negra brasileira. 
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LAVA JATO E MÃOS LIMPAS: COMO AS MAIORES OPERAÇÕES ANTICORRUPÇÃO 

DA HISTÓRIA VIOLARAM GARANTIAS FUNDAMENTAIS PARA COMBATER A 
CORRUPÇÃO POLÍTICA 

 

Jackson Miguel de Souza240 
Daniel Medeiros de Oliveira241 
Rivaldo Damascena Ramos242 

Diego Wagner Paulino Coutinho Pereira243 
 

RESUMO 
 
Deflagrada em 2014, a Lava Jato é uma operação encarregada por investigar 
escândalos de corrupção na política brasileira. Até julho de 2019, considerando 
apenas seu desdobramento paranaense, a força-tarefa foi responsável por mais de 
1.200 mandados de busca e apreensão, 227 mandados de condução coercitiva e a 
instauração de mais de 2.400 processos. Na história, apenas outra operação 
anticorrupção tinha atingido tamanha proporção: a Mãos Limpas, ocorrida na Itália. 
Este artigo, que possui natureza qualitativa com finalidade aplicada, teve como 
objetivo geral realizar um estudo comparativo entre as operações, evidenciando 
suas inúmeras semelhanças, notadamente a violação de garantias fundamentais no 
combate à corrupção política. Além disso, possuiu como objetivos específicos 
realizar ponderações acerca da politização dos responsáveis pelo comando das 
forças-tarefas e analisar a influência da mídia nos procedimentos da operação 
brasileira. Para atingir estes desígnios, foi realizada uma pesquisa bibliográfica com 
a intenção de buscar perspectivas e opiniões de autores nacionais e internacionais 
acerca da temática abordada, tais como Fonseca, Delgado e Silva (2016), Carvalho e 
Ferreira (2017) e Costa (2018). Ao fim, constatou-se que as operações 
transgrediram inúmeras garantias fundamentais dos investigados. Ademais, não 
foram efetivas no combate à corrupção, considerando que os escândalos e os índices 
continuaram a crescer. No que condiz à politização do combate à corrupção, 
vislumbrou-se que, em ambas as operações, os responsáveis por seus comandos 
desfrutaram de um discurso demagógico, pautado em uma aparente “resposta à 
sociedade”, para ascender ao poder. 
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SISTEMA PRISIONAL E A NEGAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA FRENTE A LEI 7.210/84 

 

Jaqueline Alves de Brito244 
 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como objetivo mostrar a atual condição em que se encontra o 

sistema prisional, em relação aos direitos humanos. Notaremos a omissão do Estado 

quanto aos problemas que assolam o sistema prisional, como a superlotação e sua 

desumanidade, insalubridades negando direitos e negligenciando os presos, dentre 

outros problemas. No que se refere à seletividade que atravessa o sistema criminal, 

a mídia participa na fabricação de opinião pública que, por sua vez essa reforça com 

a não ressocialização dos detentos. Através de dados mostramos as condições sub-

humanas em que se encontram as penitenciárias, negando, inclusive, os direitos 

fundamentais. Nessa perspectiva, surge a necessidade de alternativas para 

“desinchar” as cadeias, e efetivar os direitos inerentes ao homem, tendo como uma 

possível saída as penas alternativas. 
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POLÍTICA DE DROGAS E BIOPOLÍTICA: ALGUNS APONTAMENTOS 
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Luciano Nascimento Silva246 

 
 
RESUMO 
 
 
O presente texto visa investigar a categoria de análise proposta por Michel Foucault 
chamada de biopolítica. Esta importante categoria de análise, amplamente utilizada 
nas ciências sociais vem ganhando destaque no estudo dos mais diversos temas. Em 
virtude desta ampla utilização empreendemos um estudo para analisar a biopolítica 
contemporânea a partir de estudos de importantes autores sobre o tema. Assim, 
percorreremos as obras de Agamben, Mbembe, Zaffaroni e Banto para compreender 
os desdobramentos desta categoria no pensamento contemporâneo. Ao final 
traremos um estudo de caso a partir de uma das principais formas de intervenção 
sobre a vida e um importante local discursivo de análise das práticas de extermínio 
biopolítico contemporâneo: a política de drogas, a partir do diálogo com autores 
como Olmo, Carvalho, Castilho, Zaccone e etc. O presente texto trata-se, portanto, de 
uma pesquisa bibliográfica a partir de um estudo teórico sobre a categoria do 
biopoder e sua representação na literatura acadêmica, investigando sua 
potencialidade para análise das políticas sobre a vida e sobre a morte, em especial 
no que diz respeito a política de drogas.  
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RESUMO 
 
 
Este artigo analisa a função do trabalho penitenciário no processo de ressocialização 
do preso no âmbito do sistema prisional brasileiro. Com o fito de constatar a 
hipótese de que a atividade laboral exerce uma função primordial para a reinserção 
do indivíduo preso na sociedade, os principais aspectos abordados foram: a história 
das penas, com um enfoque na utilização do trabalho no sistema penal; a análise dos 
dispositivos da Lei de Execução Penal (LEP); a avaliação do método empregado pela 
Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) e os casos da 
Penitenciária Estadual de Maringá (PEM) e da Penitenciária Estadual de Foz do 
Iguaçu (PEF), como exemplos práticos das modificações proporcionadas pelo 
trabalho na vida dos presidiários. 
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DA JUSTIÇA RESTAURATIVA EM SEU PARADIGMA EMANCIPADOR - 

OUTRAS LENTES SOBRE A EXPERIÊNCIA DO CRIME 

 

Caroline Santos da Silva250 
 

RESUMO 

 

O ponto de vista a partir do qual se analisa determinada questão ou situação é de 

fundamental importância para a definição da reação a ser tomada perante ela. Ao se 

propor uma outra lente para a análise da experiência do crime, convida-se a formas 

alternativas de compreender o problema da situação criminosa, e então encaminhar 

a sua solução, em respostas construtivamente pacificadoras. Não há um único 

paradigma possível. Outras construções da realidade também são possíveis. A lente 

retributiva se mostra insuficiente e inadequada para lidar com a realidade do crime. 

Desconsidera muitas das necessidades das pessoas envolvidas na situação do 

conflito, corroborando práticas violentas em dinâmica seletiva que denota opressão 

e exclusão social. A Justiça Restaurativa propõe uma lente alternativa para a 

apreciação da situação de crime, tanto para a ofensa quanto para a sua 

recomposição. Os parâmetros restaurativos apresentam uma experiência de justiça 

que é compartilhada por todas(os) as(os) interessadas(os), que é vivida, e não 

apenas realizada por terceiras(os), com pouco ou nenhum envolvimento das 

pessoas atreladas à situação do crime. Este trabalho objetiva investigar o paradigma 

restaurativo, destacando a sua oposição à lógica punitiva e criminalizadora da 

Justiça Retributiva. A abordagem é qualitativa em caráter exploratório, utilizando 

do método dedutivo para propor observações a partir de uma revisão de literatura. 

Ao final, propõe-se que, diante da experiência do crime, o empoderamento das 

pessoas nela envolvidas é crucial para que haja recuperação e justiça, tendo em vista 
a corresponsabilização e a ressignificação da vivência. 

Palavras-chave: Justiça Restaurativa. Justiça Retributiva. Mudança de paradigma. 
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A “FIRMA” É GRANDE: UM ESTUDO SOBRE AS FACÇÕES “OKAIDA” E 

ESTADOS UNIDOS NO PRESÍDIO SÍLVIO PORTO 

 

Milena Matias Fonseca251 

Samara Klislane Torres da Rocha252 

 

RESUMO 

 

O presente artigo surgiu através da experiência no Instituto Penal Silvio Porto para 
trabalho de conclusão de curso em Serviço Social, o objetivo foi conhecer as facções 
“Okaida” e Estados Unidos que disputam o tráfico na capital paraibana, resgatar a 
história destes grupos, o que estes homens entendem por facção e como se sentem 
em pertence-las. Os instrumentos utilizados na pesquisa foram os roteiros 
estruturado e semiestruturado, utilizamos a observação participante e quanto ao 
tipo de pesquisa foram utilizados os dois tipos, consistindo em uma pesquisa mista, 
qualitativa no intuito de captar as subjetividades dos discursos e quantitativa, 
entendendo a importância de analisar também os índices referentes ao grupo 
estudado. Os resultados da pesquisa mostraram que 80% dos homens que fazem 
parte das facções tem entre 20 e 30 anos, e esses 80% nem chegaram a completar o 
ensino fundamental, são oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade 
social,50% se declararam pardos, apenas 20% se afirmaram negros e 100% dos 
entrevistados são reincidentes. Com isto, percebe-se que os homens que levam uma 
vida de criminalidade consequentemente aderem a estas facções através da 
convivência no sistema prisional ou através de membros destes grupos que se 
situam nos bairros onde os mesmos residem, muitos continuam nas facções porque 
encontram um meio de proteção contra os oponentes, além de ser inviável deixar o 
grupo já que é também uma fonte de lucro. 
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PRESENTE DE GREGO: REFLEXÕES SOBRE OS PRECEDENTES NEOLIBERAIS E AS 

NOCIVIDADES DO PACOTE ANTICRIME 

 

Rayanne Odila Ribeiro do Nascimento253 

Gênesis Jácome Vieira Cavalcanti254 

 

RESUMO 

Compreender o fenômeno punitivo tal qual hodiernamente posto na conjuntura 
brasileira pressupõe refletir acerca das engrenagens do próprio projeto neoliberal 
no Brasil, sobretudo, diante da (trágica) cronologia verificada no último 
quinquênio: de conturbadas eleições presidenciais em 2014 ao golpe parlamentar 
em 2016, seguiu-se, no ano de 2018, a vitória eleitoral, após a injusta prisão de seu 
principal concorrente, de um candidato deliberadamente apoiador da tortura e da 
ditadura civil- militar brasileira. A ascensão do magistrado responsável por tal 
condenação ao cargo de Ministro da Justiça constitui o clímax (a entrega do troféu) 
desse processo, do qual o Pacote Anticrime – objeto do presente estudo – e seu 
ímpeto de agigantamento do Estado penal é um dos mais recentes episódios. A 
partir do viés teórico da criminologia crítica e da economia política da pena, bem 
como do materialismo histórico dialético enquanto método de abordagem, o 
presente artigo busca refletir acerca da nocividade das propostas inseridas no 
referido projeto, percebendo-o, antes, como fruto de uma cartilha neoliberal 
aprofundada com a chegada de Temer e a eleição de Bolsonaro. A importância 
jurídica-social e acadêmica da temática é verificada pelo fato de que as políticas 
criminais defendidas pelo atual presidente e os seus subordinados impactam 
diretamente na vida de milhões de brasileiros, principalmente sobre os corpos dos 
que já são marginalizados. Conclui-se com a percepção de que tal Pacote, em 
verdade, mais se assemelha a um presente de grego: viola princípios 
constitucionais e garantias fundamentais, ao mesmo tempo em que contribui de 
modo considerável, à piora da situação carcerária brasileira, sob a lógica de 
aprisionar a qualquer custo. 
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PENA COMPARTILHADA: PERSPECTIVA EXTENSIONISTA ACERCA DAS 

VIOLAÇÕES DE DIREITOS SOFRIDAS POR FAMILIARES DE PRESOS 

 
Clara Duarte de Lima255 
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Renata Monteiro Garcia258 
Nelson Gomes de Sant’Ana e Silva Junior 259 

 
 

RESUMO 
 
O Sistema prisional brasileiro é caracterizado por inúmeras violências aos direitos 
humanos daqueles que se encontram cumprindo pena privativa de liberdade. Em 
meio à realidade da prisão, as famílias dos presos, especialmente as mulheres, 
exercem destacado papel quanto ao suporte, tanto material quanto existencial, 
destes indivíduos. No entanto, observa-se que as famílias são frequentemente 
tratadas de forma opressiva pelo Estado, sendo submetidas a situações degradantes, 
incompatíveis com o princípio constitucional da dignidade humana. O objetivo do 
presente estudo é analisar as principais violações aos direitos humanos impostas às 
famílias do cárcere, bem como, os possíveis impactos à sua subjetividade. Para isto, 
a metodologia utilizada foi a da pesquisa bibliográfica, realizada a partir de revisão 
da literatura científica sobre o tema. Além disso, o estudo também se utilizou de 
experiências vivenciadas pelos autores através de projeto de extensão do qual fazem 
parte. Os principais resultados encontrados apontam para a frequente e 
naturalizada violência institucional perpetrada pelo Estado contra familiares de 
presos. Dentre as violações que se destacaram no estudo realizado, encontram-se as 
dificuldades impostas ao acesso à justiça e as humilhações vivenciadas nos 
processos de revista e visita íntima. A este fenômeno de extensão da pena dá-se o 
nome de “pena compartilhada”. Conclui-se confirmando a relevância da presença 
familiar enquanto importante componente dos processos de ressocialização, ao 
passo que também evidencia que tais famílias são constantemente abandonadas 
pelo Poder Público ou, ainda, punidas sem que tenham cometido delito algum. 
 
Palavras-chave: Sistema prisional. Violência. Família. Direitos Humanos. 
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A MARGINALIZAÇÃO DA PUNIÇÃO NO BRASIL 

 

Anderson Medeiros de Morais260 

Emeline Bandeira da Silva261 

Gustavo Barbosa de Mesquita Batista262 

 

RESUMO 

 

O presente ensaio tem por objetivo analisar o fenômeno crescente da criminalidade 
e da violência na América Latina, especificamente no Brasil. O estudo discorrerá 
sobre a associação equivocada entre pobreza e criminalidade ao mesmo tempo em 
que analisa, criticamente, a seletividade penal. Por que determinados grupos sociais 
estão mais vulneráveis e passíveis de sofrerem a repressão penal? O que faz o rótulo 
penal alcançar apenas determinadas pessoas diante da prática de condutas 
semelhantes? Este é o questionamento comum acerca da seletividade penal que nos 
faz refletir sobre os motivos pelos quais o instrumento disciplinador da pena 
alcança, rotineiramente, um público alvo determinado, no caso países periféricos e 
brasileiro, por questões de classe social e raça. Assim, será feita a análise quanto à 
possibilidade das principais ideias da razão penal iluminista servirem como 
instrumento de redução dos problemas relacionados à seletividade penal, embora 
observando que é a articulação ou não destes instrumentos da razão penal 
iluminista, igualmente, a principal reveladora desta seletividade. Observa-se que o 
sistema penal de países periféricos mantém um funcionamento destoante do 
discurso oficial e legitimador de violências e do extermínio de pessoas. Por isso, a 
seletividade penal revelada pelos Sistemas Penais periféricos revela-se de forma 
bem mais intensa e desumana. Desta forma, a metodologia empregada na produção 
do presente artigo foi a teórico- discursiva com base na análise crítica do 
funcionamento do Sistema Penal em países periféricos. 
 
Palavras-chave: Criminalidade. Violência. Seletividade Penal. Razão Penal Iluminista. 
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A ERA DAS REDES SOCIAIS E A INFLUÊNCIA DA MÍDIA: 

O JORNALISMO POLICIALESCO NO CASO “NEYMAR” 

 

Thamiris Ceres Lopes Freire263 

Clara Moreira Carvalho264 

Marlene Helena de Oliveira França265 
 

RESUMO 
 
Em um mundo onde os indivíduos estão constantemente conectados e sedentos por 
emitirem suas opiniões sobre tudo, garantir a efetividade do devido processo legal 
e o livre exercício da liberdade de expressão no transcurso do julgamento parece 
estar se tornando um exercício cada vez mais árduo. O interesse pela temática surgiu 
após a observação dos ataques constantes em redes sociais em face dos mais 
variados casos de jornalismo policialesco, em especial o caso do jogador Neymar 
Júnior. A relevância do presente estudo encontra guarita na necessidade de 
verificação dos impactos que a postura adotada pela mídia pode acarretar no 
deslinde processual e no debate acadêmico em torno do assunto. Nesse passo, o 
presente trabalho propõe-se a discutir a temática a fim de entender a influência 
exercida pela mídia e pela sociedade sobre o processo legal a ser desenrolado no 
bojo do Judiciário. Partindo da premissa em torno da relevância de direitos como o 
da liberdade de expressão e do devido processo legal, utilizar-se-á o exemplo de caso 
que se tornou motivo de debate pela opinião pública para avaliar em que medida a 
população e a mídia são capazes de influenciar o deslinde de um processo, 
especialmente quando se trata do âmbito criminal. No campo metodológico para a 
investigação utilizou-se da revisão da literatura, além do método dedutivo. No 
processo de produção e coleta de dados, fez-se uso da pesquisa bibliográfica e 
documental. Face o exposto, concluiu-se que a mídia tem assumido um papel de 
relevância e influência sobre os casos policiais por ela difundidos, entretanto, 
evitando-se qualquer censura, deverá pautar-se pela apresentação da matéria 
desvinculada de qualquer juízo de valor, de modo a evitar a criação de um 
verdadeiro tribunal nas redes sociais. 
 
Palavras-chave: Devido processo legal. Liberdade de expressão. Mídia. Processo 
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CÁRCERE E DIREITOS HUMANOS: O (IN)ACESSO DE PRESOS E SEUS FAMILIARES 

À JUSTIÇA 

 

Rafael Rodrigues de Azevedo Lopes266 

Jeferson Trindade Borges267 
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Nelson Gomes de Sant’Ana e Silva Junior269 

 

RESUMO  

Cerca de 32% dos encarcerados no Brasil são presos provisórios, índice esse que vai 
de encontro às garantias e princípios que sustentam o ordenamento jurídico 
brasileiro. Pari passu, são percebidas diversas violações aos direitos humanos que 
se abatem sobre os presos e se estende às suas famílias. O acesso à justiça, como 
direito humano fundamental, o qual permite em tese a defesa e reinvindicação de 
outros direitos fundamentais, esbarra em problemas estruturais advindos do 
modelo de sociedade capitalista na qual vivemos. Buscamos, então, por meio de 
pesquisa bibliográfica e documental realizada em portais especializados, procurar 
analisar o que se prescreve em âmbito legal e o que ocorre factualmente na vivência 
dos presos e suas famílias frente ao sistema prisional nacional, dando enfoque ao 
papel que o direito de acesso à justiça possui nesta problemática.   
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FOUCAULT, DOSTOIEVSKI E SISTEMA PRISIONAL: A FALÁCIA DA 

RESSOCIALIZAÇÃO 

 

Gabriel Trovão Nepomuceno Duarte270 

Bárbara Coelho Nery Lima Barros271 

 
 

 
RESUMO 
 
O presente artigo visa discutir e refletir acerca da ressocialização no sistema 
prisional brasileiro, realizando uma pesquisa documental e bibliográfica, além da 
utilização de Foucault (1975) como base teórica e da obra de Dostoievski (1862) 
como base exemplificativa. Desse modo, faremos uma análise relacionando os três 
pontos, buscando realizar críticas ao sistema penal e sua estrutura. Também iremos 
discorrer sobre o trabalho prisional e as penas restritivas de direito, observando sua 
contribuição ou não para a ressocialização do encarcerado. Dentre as referências 
documentais teremos o Atlas da Violência (2017), o Sistema Prisional em Números, 
relatórios do DEPEN, entre outros. Já a parte bibliográfica acompanhará Vigiar e 
Punir e Recordações da Casa dos Mortos com artigo de Drauzio Varella (2019), 
monografias e doutorados, entre outros. Logo, buscamos contribuir com uma 
reflexão acerca da impossibilidade da ressocialização por parte de um sistema penal 
injusto e opressor, utilizando documentos e obras com uma linha temporal extensa, 
partindo do século XIX para apontar o quão longo e grande é o problema. 
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RACISMO, SELETIVIDADE PENAL E GENOCÍDIO NEGRO NO BRASIL 

 

Laís Gabrielle Batista da Silva272 

 
 
 
RESUMO 
 
O racismo é uma mazela socialmente incorporada pelas instituições brasileiras e é 

materializado a partir da desigualdade, da discriminação racial, da seletividade 

penal, da rotina de vigilância ostensiva, do encarceramento massivo e das mortes 

causadas por agentes do Estado. Assim, o presente trabalho se propõe a analisar a 

partir da Criminologia Crítica a relação entre racismo, seletividade penal e genocídio 

negro, entendendo que as instituições sociais incorporam práticas discriminatórias 

ao estigmatizar e selecionar indivíduos “puníveis”. Entende-se, portanto, que ao 

estigmatizar e selecionar alvos, o sistema legitima práticas racistas e classistas, 

segrega parte da população e reafirma o funcionamento de um Estado genocida, que 

exclui e depois extermina a população negra. Ademais, objetiva-se compreender o 

racismo enquanto prática interligada a negação de direitos, visto que a promover a 

distinção entre grupos dificulta o acesso à direitos e à justiça e perpetua o 

funcionamento de um sistema desigual, opressor e excludente. 
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CORPOS QUE TRANSGRIDEM: UMA ANÁLISE SOBRE AS ALAS LGBT E A GARANTIA 

DOS DIREITOS HUMANOS 
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RESUMO 
 
 
A criação das Alas LGBTs é um marco recente e de extrema relevância, pois tem a 
finalidade de garantir a dignidade e assegurar os direitos humanos da população 
LGBT encarcerada. Entretanto, as vivências desta população no cárcere são pouco 
visibilizadas e carecem de debate teórico sobre como a criação das Alas efetiva ou 
não as garantias legais previstas sobre o tema. Mais ainda, refletir sobre como este 
processo incide sobre as Travestis e Transexuais, já que, por ousarem transgredir 
com seus corpos a normativa de gênero, sofrem opressões e violências naturalizadas 
na rotina social e que se repetem e atualizam nas rotinas da prisão. O objetivo deste 
trabalho é compreender as violações de direito que ocorrem dentro do sistema 
carcerário e como perpassam os corpos da população LGBT, especialmente 
Travestistis e Transexuais, dentro das Alas. Para tanto, procedeu-se uma revisão 
bibliográfica que investigou materiais de diferentes naturezas em plataformas 
eletrônicas de cunho acadêmico-científico, além de relatórios e legislação que 
subsidiassem a discussão. Os resultados deste trabalho destacam a importância da 
criação das Alas, embora conclua que a criação destas não é suficiente para a 
garantia de direitos dos(as) LGBTs encarcerados(as), visto que a prisão continua a 
ser um instrumento de controle e violação de direitos, especialmente sobre os 
corpos que trasngridem a hetronormatividade. 
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RESUMO 
 
 
O presente trabalho tem por escopo evidenciar a importância do auxílio-reclusão, 
benefício previdenciário destinado aos dependentes da pessoa presa. Para isso, foi 
realizada pesquisa bibliográfica, de natureza descritiva, passando a analisar os 
textos constitucionais e legislativos que insculpem o benefício e sua relevância para 
o exercício de direitos fundamentais, ao passo em que visa romper concepções 
preconceituosas referentes à natureza desse direito, assim como a infeliz prática de 
ações discriminatórias contra familiares do preso, as quais rompem com 
intranscendência da pena, princípio vedado pela nossa constituição federal. 
Também, será demonstrada a dificuldade de acesso ao benefício em detrimento do 
perfil socioeconômico da população carcerária pelo levantamento de dados do 
Infopen de 2019, sendo possível constatar que se trata de uma população composta 
por pessoas com um baixo nível de escolaridade, dificultando, assim, o acesso ao 
mercado de trabalho e até mesmo de informações referentes aos seus direitos. Por 
último, busca-se evidenciar as mudanças impostas pela Medida Provisória n° 871, 
texto normativo que reforçou ainda mais a inviabilidade de acesso ao benefício. 
 
 
Palavras-chave: Auxilio-reclusão. Previdência social. Familiar de preso. 
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A CRISE DO SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO E A 

PRIVATIZAÇÃO DOS PRESÍDIOS 

 

Luisa Lemos Targino280 

 

RESUMO 
 

O presente artigo tem como objetivo principal analisar a privatização dos presídios 
enquanto resposta à presente crise do sistema penitenciário. Para tanto são 
debatidos temas como a superlotação carcerária, a seletividade punitiva 
vivenciada dentro do sistema prisional, bem como as funções implícitas e explícitas 
do cárcere. Para contextualizar o tema e fundamentar a posição crítica em relação 
a privatização dos presídios são utilizados dados referentes a pesquisa realizada 
pela Pastoral Nacional Carcerária no ano de 2014, que vão de encontro a 
argumentação do custo benefício pretensamente trazido com esse modelo. 
Conclui-se que essa nova ferramenta constitui- se em um importação da política 
norte americana e que tende a ver os detentos como mercadoria, fator que 
desumaniza mais ainda o sistema penal, e portanto, não deve ser considerado como 
o caminho mais adequado à superação da crise do sistema penitenciário brasileiro. 

 
Palavras-chave: Privatização dos presídios. Mercantilização do cárcere. 
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O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL E A CONTÍNUA VIOLAÇÃO AOS 

DIREITOS HUMANOS: A CRISE DO SISTEMA PRISIONAL 

 

Elisa Karoline Nóbrega Avelino281 

Ericleuson Cruz de Araújo282 

 

RESUMO 

 

O presente artigo tem como objeto o estudo da tese do Estado de Coisas 
Inconstitucional tendo como percussora a Corte Constitucional Colombiana. Trata-
se de uma análise sob o enfoque da crescente crise do sistema prisional brasileiro e 
sua consequente e contínua violação aos direitos e garantias inerentes ao ser 
humano; tido como detentor de Dignidade Humana. Busca-se avaliar a progressão 
no que tange às teorias que justificam o ius puniendi do Estado. Em seguida, 
demonstramos alguns dos principais casos em que fora empregada a tese do Estado 
de Coisas Inconstitucional e sua aplicação pelo STF através da ADPF 347 de 2015. A 
pesquisa acerca da problemática em questão tem como base os dados 
disponibilizados pelo Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) e pelo Tribunal de 
Contas da União em recente auditoria com determinações e recomendações para a 
melhoria dos processos no setor prisional. Para isso, utilizamos como metodologia 
o método observacional e dedutivo; observando o atual sistema prisional com o fim 
de se chegar a uma compreensão pontual da problemática e partindo de uma 
premissa abrangente/geral, para se chegar a determinadas pontuações sobre o 
tema.  
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DEMOCRACIA E ESTADO DE EXCEÇÃO: QUANTA EXCEÇÃO CABE EM UMA 

DEMOCRACIA? 

 

Luciana Elisabeth Waclawovsky283 

 

RESUMO 

 
Análise da conjuntura nacional à luz da Constituição Federal de 1988, a partir da 
suposta supressão de direitos garantidos, por meio de decisões políticas 
introduzidas pelas instituições brasileiras a partir de 2016. Para o caso brasileiro 
serão examinadas ações dos primeiros 100 dias do atual governo e, para a América 
Latina, serão averiguados dados do Latinobarômetro de 2018. O artigo busca 
mostrar que tanto no Brasil quanto na América Latina, medidas extremas e 
autoritárias de retirada de direitos e austeridade econômica podem ser 
enquadradas nas características de um Estado de Exceção. A proposta do debate 
em tela é promover um diálogo entre as características do Estado de Exceção para 
discutir uma possível quebra dos pilares que sustentam um Estado Democrático de 
Direito, bem como a estratégia de promover o caos por meio de decisões políticas 
populistas para justificar o Estado de Exceção. Mostra, ainda, que a guinada 
antidemocrática que vem assolando o Brasil, pode ser observada com especial 
atenção a partir de uma leitura mais abrangente da América Latina, cuja atual onda 
neoliberal de implementação de um projeto de direita e extrema direita vem se 
transformando em um tsunami avassalador de avanços sociais. Finalmente aponta 
para a necessidade de promover uma campanha internacional em Educação em 
Direitos Humanos. 
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O CUMPRIMENTO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS 

ENCONTRA-SE EM RISCO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO? 

 

Jesus Tupã Silveira Gomes284 

 

 

RESUMO 

 

Nos dias atuais, observa-se a ascensão, ao poder político, de grupos refratários à 
defesa dos Direitos Humanos, fenômeno que, no Brasil, é representado pela eleição 
de Jair Bolsonaro para Presidente da República. Cumpre indagar, então, quais são as 
perspectivas para o cumprimento dos tratados internacionais de Direitos Humanos 
no Brasil. Nosso propósito é fornecer pistas honestas para esse questionamento. 
Para tanto, descrevemos a atual situação política brasileira, discorremos sobre o 
caráter especial dos tratados internacionais de Direitos Humanos e, analisamos se 
há possibilidade de cumprimento das obrigações convencionais assumidas pelo 
Brasil. O trabalho foi elaborado a partir da revisão da bibliografia nacional e latino-
americana sobre a matéria. Os resultados obtidos indicam que há pouca 
probabilidade de cumprimento, pelo governo brasileiro, dos tratados internacionais 
de Direitos Humanos hoje vigentes no Brasil.   
 
 
Palavras-chave: Direito Internacional dos Direitos Humanos. Tratados 
Internacionais de Direitos Humanos. Cumprimento. Brasil. Situação política atual. 
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OS IMPACTOS DA LEI 13.467/2017 NOS DIREITOS HUMANOS DO 

TRABALHADOR: ANÁLISE DO ACESSO À JUSTIÇA NO TRT-14 (RO E AC) PERANTE 
O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Eloísa Rocha da Silva285 
Jorge Emmanuel Dos Santos Marques286 

André Luiz De Oliveira Brum287 

 
 

RESUMO 
 
O presente artigo busca compreender o acesso à justiça e a justiça gratuita como 
meio de efetivação dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal 
de 1988, que é fruto de várias revoluções sociais desencadeadas ao longo dos anos 
por todo o mundo. Desta maneira, será traçado um panorama histórico dos direitos 
fundamentais e sua função enquanto limitadores dos regimes autoritários até sua 
importância atualmente, pois constam no rol de garantias fundamentais a todo 
cidadão. O artigo aborda a compreensão do instituto da gratuidade da justiça, sua 
inserção na justiça do trabalho, seu procedimento e, por fim, expõe os impactos da 
alteração desse instituto após a reforma trabalhista. O objetivo é identificar como a 
justiça do trabalho teve sua função social alterada, uma vez que essa sempre teve 
como função precípua a proteção ao trabalhador, atuando com pessoas em situação 
de hipossuficiência, em sua grande maioria. Trata-se de pesquisa qualitativa e 
quantitativa, com dados secundários disponibilizados pela Coordenadoria de 
Estatística e Pesquisa do Tribunal Superior do Trabalho (TST) mediante solicitação 
enviada por e-mail, além de relatórios estatísticos de desempenho obtidos no 
próprio endereço eletrônico do TRT-14, e pesquisa bibliográfica acerca do tema. 
Foram analisados dados mensais de demandas distribuídas na justiça do trabalho 
no TRT-14 (dos Estados de Roraima e Acre) além de pesquisa doutrinária acerca do 
impacto da reforma trabalhista no regime econômico do processo do trabalho. 
Aplicaram-se técnicas estatísticas, que permitiram analisar a evolução das 
demandas, sendo possível confrontá-las em face dessa alteração no processo 
trabalhista. Dessa maneira, concluiu-se com a reforma trabalhista e a alteração 
econômica no regime do processo do trabalho, retirando direitos e onerando o 
trabalhador com o pagamento de custas caso seja vencido, além de ser 
flagrantemente inconstitucional é um retrocesso social. 
 
Palavras-chave: Justiça do Trabalho. Gratuidade da Justiça. Direitos Humanos. 
Estado Democrático de Direito. 
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O GOVERNO TEMER, O AVANÇO DO NEOLIBERALISMO E O ATAQUE AOS 

DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL (2016-2018) 

 

Monique Cittadino288 

 
 
RESUMO 
 

O avanço da adoção de políticas econômicas de caráter neoliberal no Brasil deu-se a 
partir de 2016, com o processo do golpe judiciário-parlamentar-midiático que 
derrubou Dilma Rousseff da presidência da República. Em seu lugar, assumiu o 
cargo Michel Temer, então vice-presidente, que se tornou o responsável pela 
implantação de um programa de governo vinculado aos interesses dos setores 
financeiros nacionais e internacionais, caracterizado pela busca do ajuste fiscal e da 
aprovação de reformas constitucionais capazes de ampliar a capacidade de extração 
de lucro e de acumulação de capital. No seu conjunto, tais medidas terminaram por 
determinar um sério impacto nas políticas públicas e nos programas sociais de 
governo, ferindo frontalmente direitos sociais institucionalizados na sociedade 
brasileira e levando a um agravamento da situação de precariedade sócio-
econômica de parcelas significativas da população. É sobre os fundamentos do 
programa “Uma Ponte para o Futuro”, adotado pelo novo governo, e das suas 
repercussões sobre os direitos da parcela mais desfavorecida da sociedade 
brasileira que este trabalho se debruça. 
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O SENSO COMUM NA DEMOCRACIA DA REGRA DA MAIORIA: FISSURAS E 

CAMINHOS PARA A DESCONSTRUÇÃO 

 

Joyce Kaynara Silva Gomes289 

 
 
RESUMO 
 
 
As sociedades democráticas ocidentais recorreram à regra da maioria para o 
estabelecimento daqueles que serão detentores de poder, normalmente conduzidos 
por meio de sufrágio universal, representado por meio do voto daqueles que detém 
o status de cidadão do Estado e são tratados isonomicamente, decorrendo daí, por 
meio de construção do senso comum democrático, que a Democracia e a Regra-da-
Maioria são conceitos extensivos um do outro. Com vias a galgar a desconstrução 
dessa relação imbricada, é que o presente trabalho articulou, por meio de e pesquisa 
bibliográfica, as chamadas práticas democráticas plurais, constantes, 
principalmente, em Mouffe e Warat, bem como Bobbio. Chega-se às conclusões que 
de Bobbio identifica três limitações, a saber, o limite de validade, de aplicação e de 
eficácia; Warat indica caminhos para construção positiva dos antagonismos e 
Mouffe reitera essas questões ao tratar da importância do dissenso numa sociedade 
democrática e aponta como caminho a chamada “democracia radical e plural”.  
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A VENEZUELA DE CHÁVEZ, DE MADURO E DOS GRUPOS PARAMILITARES 

 

Polyanna Figueirêdo de Andrade290 

 

 
RESUMO 
 
 
Este artigo visa analisar o contexto histórico da Venezuela desde o fim da ditadura 
militar de Pérez Jiménez, passando pelo Pacto de Punto Fijo e o levante militar 
comandado por Chávez em 1992. Continua com a análise dos mandatos de Hugo 
Chávez e sua República Bolivariana voltada para uma democracia populista, 
findando com o governo problemático de Nicolás Maduro e a participação de 
grupos paramilitares, representados pelos “colectivos”, para manutenção do poder 
na mão dos  políticos chavistas, um país que, apesar de rico em reservas de petróleo 
e de gás, enfrenta uma crise econômica e social devastadora. O interesse pela 
temática surgiu devido ao descaso sofrido pela população venezuelana, principal 
vítima do jogo de interesses dos políticos daquele país. A relevância social e 
acadêmica decorre do fato de que direitos humanos estão sendo desrespeitados e 
se faz necessário entender o que ocasionou tal cenário preocupante. A metodologia 
pauta-se numa análise bibliográfica acerca dos autores que estudam os percalços 
enfrentados pela Venezuela ao longo dos anos. O método de análise adotado foi o 
dedutivo em razão de se partir do contexto geral para se entender a situação atual 
venezuelana. Pode-se concluir das leituras feitas no decorrer do estudo que a crise 
na Venezuela é fruto de uma política despreparada centrada na disputa pelo poder, 
onde direitos essenciais são desrespeitados a todo o momento e ocasionando a 
saída de milhares de venezuelanos do país. 
 
 
Palavras-Chave: Venezuela. Bolivarianismo. Colectivos. Poder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
290 Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal de Campina Grande (2015). 
Pós - Graduada em Direito Previdenciário pela Universidade Anhanguera - Uniderp (2017). 
Mestranda em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas pela Universidade Federal da 
Paraíba. 



 
 

203 
 

 

A POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO EM TEMPOS NEOLIBERAIS: 

POLÍTICA DE HUMANIZAÇÃO PARA QUE TIPO DE POLÍTICA DE SAÚDE? 

 

Marta Pereira Souza da Cruz291 

Maria das Graças Miranda Ferreira da Silva292 

Raiana Umbelina Bezerra de Araújo293 

 
 

RESUMO 
 
O trabalho problematiza as propostas da Política Nacional de Humanização (PNH) 
criada a partir da necessidade de mudanças no campo da saúde pública brasileira. 
A mencionada PNH surgiu no contexto de políticas sociais mínimas e fragmentadas, 
característica de um Estado neoliberal. Em torno dessa questão constrói-se o 
objetivo desse estudo que visa analisar, criticamente, a partir do contexto sócio 
histórico, as contradições da humanização no Sistema Único de Saúde, à luz das 
mudanças ocorridas a partir da contrarreforma do Estado. O procedimento da 
pesquisa foi realizado mediante uma revisão bibliográfica e documental.  Optamos 
por utilizar a revisão narrativa, aprofundando teoricamente a temática a partir de 
análises de materiais secundários. A análise é baseada no método qualitativo e por 
uma perspectiva ancorada no materialismo histórico dialético, visando uma análise 
crítica da realidade social sob uma perspectiva de totalidade. Dentre os aspectos 
analisados, é revelado que, a PNH não incorpora o conceito de saúde através de 
seus determinantes sociais, relacionado à sociedade capitalista, mas a partir de um 
discurso subjetivo e individual. Conclui-se, portanto que, a conjuntura atual de 
governo reforça a intencionalidade ideo-política da PNH, tendo em vista que, o 
governo ultraconservador corrobora para o processo de perda de direitos sociais, 
agredindo demasiadamente o SUS e, consequentemente, a humanização em saúde, 
e claro atacando severamente a saúde como direito humano. A PNH não atinge as 
reais causas dos problemas da Política de Saúde Brasileira, que são estruturais e 
vinculadas ao sistema capitalista. 
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“NINGUÉM DERRUBA MEU PRESIDENTE, SÓ DEUS!” OU “NÃO SOU OBRIGADO A 

PAGAR SEUS ESTUDOS!”-  ARGUMENTOS QUE DISFARÇAM E CARACTERÍSTICAS 

QUE MARCAM O CONSERVADORISMOSO SOB A ÓTICA DE FLORESTAN 

FERNANDES ENTRE AS JUSTIFICATIVAS DOS BOLSONARISTAS 

 

Ana Paula Campos Lima294 

 
 
 

RESUMO 
 
O presente artigo visa elencar como se apresentam características e argumentos 
conservadores de viés fascista nos comentários de apoiadores do Governo 
Bolsonaro em notícias sobre as ações propostas pelo Ministério da Educação. 
Buscamos, a partir de um recorte temporal e de veículo de comunicação, no caso, o 
Instagram do jornal Diário de Pernambuco, listar e, na medida do possível, 
reconhecer o cunho conservador nas tais falas encontradas nos comentários das 
notícias a partir das reflexões construídas pelo sociólogo Florestan Fernandes. 
 
 
Palavras-chave: Conservadorismo; Florestan Fernandes; eleitores do Governo 
Bolsonaro; Educação; notícias online. 
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TRABALHO ENQUANTO DIREITO HUMANO: NOTAS SOBRE SUA 

EXCEÇÃO 

 

Mylena Serafim da Silva295 

 
 

RESUMO 

 
 
O direito ao trabalho na conjuntura atual tem um sentido melindroso que, para além 
da legalidade traz a contradição em seu sentido amplo. Este escrito tem por objetivo 
analisar conceitual e teoricamente o acesso ao trabalho no Estado brasileiro 
enquanto uma exceção e não mais como direito - como é pela via constitucional. Para 
tanto é revisto o acervo documental que trata os aspectos relacionados a forma de 
organização social, de (re)produção da sociedade, bem como da categoria trabalho 
e suas transmutações no território. Milhões de trabalhadores neste momento 
encontram-se desempregados e/ou em péssimas condições de trabalho, nos levando 
a pensar alguns aspectos como exemplo, até que ponto se estende a proteção social 
básica e em que medida o exercício da cidadania, pela perspectiva social, está sendo 
realizada por essas pessoas. É fato que a problemática - no sentido dialético do 
termo, nos traz diversos entraves para se pensar em mudanças, mas é preciso uma 
reflexão diante das demandas emergentes que surgem cotidianamente, e esta é a 
proposta final deste artigo. 
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A DEGRADAÇÃO DA SEGURIDADE SOCIAL BRASILEIRA EM TEMPOS DE 

RACIONALIDADE NEOLIBERAL 

 

Hermano Gomes de Farias Junior296 

 

 
RESUMO 
 
Neste trabalho, procuramos dialogar sobre os retrocessos ocorridos na Política de 
Seguridade Social e sobre a racionalidade neoliberal que permeia todas as esferas 
da vida social para além de uma cartilha econômica ou de uma ideologia, pois esse 
modo de ser impacta diretamente na subjetividade humana, fazendo com que os 
cidadãos se vejam como competidores e assumam cada vez mais a lógica 
empresarial. Dessa forma, comportam-se como empresas, buscando, assim, por 
conta própria, valorizarem-se, especializarem-se e se tornarem aptos a servir aos 
interesses do grande capital. Apresentamos um apanhado dos (des)governos 
brasileiros, desde Collor a Bolsonaro, com o intuito de demonstrar que há, desde 
muito cedo, um ataque que se dá de maneira progressiva à seguridade social 
brasileira. Tal ataque ocorre envolto por essa razão neoliberal, buscando, cada vez 
mais, a redução dos direitos sociais, até mesmo nos governos ditos de esquerda, que 
muito embora tenham concedido inegáveis ganhos sociais, contraditoriamente não 
romperam com essa lógica de desmonte que serve ao propósito de acumulação do 
capital. Discutimos também a respeito dos impactos disso sobre a classe 
trabalhadora, que duramente é penalizada pelas constantes ofensivas e reduções 
dos direitos que foram socialmente conquistados, sendo assim, forçada a ceder à 
lógica de mercantilização dos direitos sociais, tendo que buscar na iniciativa privada 
o acesso à saúde e à previdência, dentre outros serviços. Por fim, percebemos essa 
ofensiva aos direitos sociais como um projeto mercadológico que visa apenas ao 
lucro e rejeita a cidadania e os direitos sociais. 
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A CRISE DO CAPITAL EM 1970 E AS ESTRATÉGIAS DE SAÍDA DE CRISE 

 

Adna Isa Geminiano da Silva297 

Kíssia Wendy Silva de Sousa298 

 
RESUMO 
 
 

Os momentos de crise no modo capitalista de produção, são parte integrante da 
própria dinâmica do sistema do Capital, em que sua reprodução encontra barreiras 
para efetivar-se, o que exige a elaboração e a implementação de estratégias capazes 
de reestabelecer a obtenção dos grandes lucros e gera a complexificação do sistema 
em questão. Este trabalho tem por objetivo geral analisar a crise estrutural do 
capital nos anos 1970 e suas estratégias de saída desta crise, os seus objetivos 
específicos são apreender os rebatimentos destas estratégias no mundo do trabalho 
e na vida da classe trabalhadora, além de se propor a discutir os retrocessos nos 
direitos sociais como sendo um dos mecanismos capitalistas para superação desses 
momentos de recessão, cuja capacidade do mercado em realizar a troca vê-se 
comprometida. Partimos do pressuposto de que após a crise de 1970, colocou-se em 
curso novas estratégias de restauração do ordenamento capitalista, as quais 
implicaram em diversas alterações no mundo do trabalho, alterações político-
econômicas e sócio-culturais, com fortes rebatimentos sobre a classe trabalhadora, 
ao promover ataques aos direitos tão duramente por ela conquistados. Convém 
mencionar que este estudo tem por referencial teórico-metodológico o materialismo 
histórico e dialético, o qual orientou a revisão bibliográfica e a análise aqui 
desenvolvida. Os resultados apontam para um processo de agudizamento dos cortes 
sociais, uma maior responsabilização dos indivíduos, atrelada à 
desresponsabilização do Estado acerca das questões de caráter social. 
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A CONFIABILIDADE NA DEMOCRACIA PELA PERSPECTIVA DA POPULAÇÃO 

BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DOS ANOS 2015-2018 

 

Aline da Fonseca Cavalcanti299 

Agnes Pauli Pontes de Aquino300 

Ana Flávia Campos Soares de Carvalho301 
 

 
 
RESUMO 
 
Segundo a Organização Não-Governamental Latinobarômetro, a aceitação, o suporte 
e a crença no modo de governo democrático vêm diminuindo em diversos países do 
mundo e em especial na América Latina. Esta rejeição e desconfiança com a 
democracia tem sido especialmente forte e pungente no Brasil, não só nos últimos 
anos. Os dados apresentados pela Corporação Latinobarômetro apontam que a 
população brasileira não é uma grande apoiadora ou mesmo defensora de modelos 
democráticos, sendo na melhor das hipóteses simplesmente indiferente ao modo 
como o governo é exercido. Os dados recolhidos pela Corporação mostram, além da 
percepção de uma representação partidária demasiada fragmentada, que o chefe do 
executivo para ser eleito precisa lançar mão de propostas populistas, ao sabor das 
pressões do momento, uma vez que a população eleitoralmente ativa não se fia em 
aspectos democráticos, una vez que é incrédula ou até mesmo desconfiada quanto à 
democracia, e aos partidos políticos.  O presente trabalho apresenta as várias formas 
de democracia, compara essas formas com a democracia brasileira, comenta os 
dados de confiança e confiabilidade dos Brasileiros na democracia oferecidos pelo 
Latinobarômetro; chegando à conclusão preocupante de que a indiferença e até 
hostilidade dos brasileiros com a democracia é um dos fatores que favorece a 
ascensão de líderes autoritários sem compromisso com a democracia. Um dos 
fatores para isso é que os cidadãos brasileiros estariam mais preocupados com a 
situação econômica e a violência do que com a perda das liberdades democráticas. 
Uma hipótese que será testada nos desdobramentos deste governo. 
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A PSICOLOGIA E AOS ATAQUES À DEMOCRACIA BRASILEIRA. 

A LUTA PELOS DIREITOS HUMANOS 

 

Débora Rafaela Silva Brito302 
 

RESUMO 
 
 
Desde sua implantação no Brasil, a democracia aparece de forma fragilizada, com 
governos autoritários, neoliberais e ditadura militar, o que reflete as questões de 
desigualdades sociais no país. É recorrente o uso da repressão policial como forma 
de ataque aos direitos humanos do povo. A psicologia no Brasil teve um início de 
pouca participação nos processos de luta pela garantia dos direitos da população, 
nesse tempo a classe tinha uma postura neutra em relação a essas questões, fato 
que vem se modificando desde a ditadura militar, onde a profissão juntamente 
com outros movimentos sociais lutou pela redemocratização do país. A psicologia 
neste sentido pode e deve atuar na construção de uma sociedade melhor, justa e 
igualitária, o compromisso social do psicólogo então é refletir sobre as questões 
sócio-histórico-culturais que afetam a população e caminhar para uma 
transformação social em qualquer uma das suas áreas de atuação. Nessa 
perspectiva se torna clara a necessidade da atuação da categoria e da população 
na luta para a construção de mudanças significativas no país. O referido artigo tem 
como objetivo mostrar os ataques à democracia e aos direitos humanos no Brasil 
e discorrer sobre a contribuição da psicologia como ciência e profissão para a 
construção de uma sociedade melhor. Para tanto foi realizada uma revisão 
bibliográfica com a participação de autores relevantes, a fim de enaltecer o estudo. 
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O APLICATIVO +MUDAMOS E A POSSÍVEL DISRUPÇÃO TECNOLÓGICA NO 

PROCEDIMENTO DE INICIATIVA POPULAR 

 

Agnes Pauli Pontes de Aquino303 
 

RESUMO 

 

A sociedade contemporânea se encontra em uma nova fase, que veio ser desenhada 
com as revoluções de técnicas e procedimentais, de fenômenos fabris, industriais e 
de serviços. Tais fenômenos,  presentes nas práticas dos indivíduos marcam o 
cotidiano com seus elementos e modo de relacionar-se com os fatos, os outros e o 
espaço comum, seja privado, compartilhado (estilo condominial) ou público. Esses 
fenômenos implementam velocidade, alcance, ubiquidade, muitas vezes 
assíncronias ou síncronicas, antes não possíveis nas relações entre indivíduos. 
Eventualmente, estas modificações chegam às relações dos indivíduos, na qualidade 
de cidadãos. Um dos aspectos que será exposto é o procedimento de Iniciativa 
Popular por meio do aplicativo +Mudamos, que usa métodos de identificação do 
eleitor (condição de cidadania no regramento brasileiro) frente à Justiça Eleitoral, 
com paramêtros suficientemente seguros e ágeis para colher as subscrições 
necessárias para propor modificação legislativa de acordo com as condições e regras 
previstas na legislação pertinente. Tal sistema facilitou a consolidação destas 
subscrições, posto que o procedimento, da maneira como previsto em lei, é por 
deveras burocrático e dificultoso, considerando o tamanho e a distribuição 
populacional do Brasil. A metodologia empregada no artigo é a teórico-discursiva, 
com uma abordagem crítico-analítica, esclarecendo as razões e possíveis aplicações, 
bem como as possíveis consequências positivas e negativas da adoção do aplicativo 
para a iniciativa popular legislativa. 
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ESTUDO DE CASO: OBTENÇÃO E UTILIZAÇÃO DA DELAÇÃO PREMIADA NA 

SENTENÇA DA LAVA JATO CONTRA O EX-PRESIDENTE LULA 

 

Karolin Karla Costa Silva304 

 
 
 
RESUMO 
 
O presente estudo apresenta uma apreciação da aplicação do procedimento da 
delação premiada na sentença da Lava Jato que condenou Luiz Inácio Lula da Silva, 
ex-presidente da República. O objetivo geral do estudo é indicar como a delação 
premiada se manifestou no processo contra Lula e quais são os posicionamentos dos 
principais autores críticos do processo penal sobre esse procedimento e sua 
utilização nas ações penais. Para concretizar tal perspectiva, iniciamos com a 
exposição do contexto geral das investigações da Operação Lava Jato que geraram a 
abertura da ação penal em questão e da utilização da delação premiada nessa 
Operação. Em seguida, indicamos as teses da denúncia e da sentença e como elas 
apresentam e se posicionam em torno da aplicação da delação premiada. Por fim, 
trazemos os comentários de autores do processo penal sobre a prova oral e a 
delação premiada. 
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A POLÍTICA DE DESCASO COM OS DIREITOS AMBIENTAIS E INDÍGENAS NO 

GOVERNO BOLSONARO 

 

Lucas Passos Tomaz305 

Fabrício Fontes de Souza306 

 
 
 
RESUMO 
 
O presente trabalho busca investigar, de maneira exploratória, como medidas e 
ameaças no Governo Bolsonaro anunciam um desmonte à proteção ambiental e aos 
direitos humanos de povos indígenas. Para tanto, identifica-se, com estudo 
bibliográfico, as raízes históricas das violações e dos ganhos legais e políticos 
conquistados nos últimos anos que se encontram ameaçados com a implementação 
desse modelo inconstitucional de política socioambiental. A partir disso, são 
analisados os decretos, as medidas provisórias, as decisões e declarações do 
governo recém-instaurado, bem como as propostas de emenda à constituição 
através das bancadas aliadas, que estejam ligados às questões indígena e ambiental. 
Trata-se de uma pesquisa teórica de cunho documental, de análise de discurso e 
levantamento de decisões políticas. Obtendo-se, por fim, como resultado, um 
panorama da retirada de direitos e desconfiguração da governança socioambiental 
nos primeiros meses do atual governo, que indica enxergar a agenda ambiental e a 
garantia de direitos como obstáculos para o desenvolvimento, com a presença de 
marcadores ideológicos conservadores, anti-conservacionistas e de descaso com os 
povos originários.  
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OS EX-TRABALHADORES DO AÇÚCAR NO BREJO PARAIBANO: 

RELATOS DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE ACERVO PÚBLICO 

 

Patrícia Alves Ramiro307 

Caterine Sofiatti308 

Ana Victória Santos Batista309 

 

 
 
RESUMO 
 
O presente trabalho apresenta o relato do percurso que vêm sendo realizado para 
construção de acervo com documentos de antigos trabalhadores da Usina Santa 
Maria, instalada na região do Brejo paraibano no início da década de 1930 e falida 
nos anos 1990. O material em fase de organização foi doado para o arquivo central 
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) através de parceria estabelecida com o 
projeto de pesquisa “Reconversões sociais do espaço social do brejo paraibano no 
século XXI”. Tais documentos darão oportunidade de compreendermos o processo 
produtivo dessa agroindústria, através da descrição das diferentes categorias dos 
ex-trabalhadores envolvidos na produção de açucar e de álcool.  
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DE JAVÉ A BACURAU: A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA NORDESTINA NO CINEMA 

 

Hélder Paulo Cordeiro da Nóbrega310 
 
 

 
RESUMO 
 
Utilizando um estudo de caso, a luz de autores como Silva (2000), Mauss (2003) e 
Goffman (1995), o artigo trata da construção identitária nordestina, representada 
nos filmes, Narradores de Javé (2004) e Bacurau (2019), fazendo um comparativo 
dos contexos socioculturais nos quais eles surgem.  
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COMUNIDADES TRADICIONAIS DE TERRREIRO EM JOÃO PESSOA: 

ESPACIALIDADE E RESISTÊNCIA 

 

Suleya de Medeiros Batista Pereira311 

Márcia Emília Rodrigues Neves312 
 

RESUMO 
 
 
Este estudo analisa a realidade das comunidades tradicionais de terreiros no 
município de João Pessoa, dimensionando como estas vêm se estabelecendo no 
espaço sociopolítico municipal e quais relações se destacam, no sentido da 
preservação de sua subsistência e de suas práticas religiosas e culturais. Verificou-
se como está estabelecida a proteção social dessas Comunidades à luz das 
normativas instituídas e mediante a apreensão da ação exercida pelo poder público 
municipal, tendo como elemento de referência a formação das expressões culturais 
e religiosas de matriz africana a partir do contexto escravista, que redundou na 
criminalização das expressões da sociabilidade afro-brasileira, apontando as formas 
de resistência da população negra e a relevância política que assumiram na história 
do país, contribuindo para a construção das políticas afirmativas. Trata-se de uma 
pesquisa de natureza qualiquantitativa, a partir de fontes documental e 
bibliográfica, fundamentada no materialismo histórico dialético para a 
compreensão do real. Foi utilizado também como forma metodológica deste 
trabalho o mapeamento dos terreiros de João Pessoa, que possibilitou traçar um 
panorama das casas de axé da cidade, com o intuito de relacionar as comunidades 
tradicionais de matriz africana, que aparecem como grupo prioritário. Os resultados 
apontam que o público de terreiro ainda se encontra distante de terem seus direitos 
humanos, que assim permanece invisível para a ação pública garantidora de 
direitos, concluindo-se que esse desfecho também se deve ao racismo religioso, um 
dos elementos estruturadores da sociabilidade brasileira. 
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A POLÍTICA NACIONAL DOS TERRITÓRIOS ETNOEDUCACIONAIS NOS PLANOS 

MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA 

 

Maria Luciene Ferreira Lima313 

 

 
RESUMO 
 
Este artigo busca fazer uma breve análise da situação da educação escolar indígena 
no estado da Paraíba tendo como referência os Planos Municipais de Educação dos 
Municípios localizados nos Territórios Etonoeducacionais (TE). Para a análise 
proposta apresentaremos inicialmente um panorama do universo indígena em 
nosso país e no estado da Paraíba, em seguida faremos uma breve 
contextualização  da educação escolar indígena, brasileira e paraibana a partir do 
contexto da Política dos Territórios Etonoeducacionais (TEE). Na sequência nossa 
lente se voltará para os planos municipais de educação dos municípios localizados 
nos Territórios Etnoeducacionais, que estão disponíveis para acesso público, 
apoiados em autores como Luciano (2006 e 2013), Guimarães (2007) e Lazaro, 
Mntechiare (2018) e na legislação em vigor na tentativa de explicitar e apresentar 
as propostas presentes em cada plano no que diz respeito a educação escolar 
indígena e concluiremos com nossas considerações finais.  
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CAPOEIRA ANGOLA NO CHÃO DA ESCOLA PÚBLICA: DIREITO À CULTURA NEGRA, 

JUSTIÇA CURRICULAR  E PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

Dário Pereira João314 

Maria de Lourdes Farias de Lima315 

Ana Paula Romão de Souza Ferreira316 

 
 
RESUMO 
 
 
Este trabalho buscou refletir sobre as possíveis contribuições da Capoeira Angola na 
Escola Estadual de Ensino Fundamental Ana Higina, localizada no bairro do Roger, 
no município de João Pessoa-PB. Nessa construção utilizamos os aportes legais da 
justiça curricular garantidas pela Lei 10.639 de 2003 que alterou à Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – Lei 9394/96 que constituem documentos essenciais 
na garantia do direito à Educação Etnicorracial. Trilhamos as seguintes etapas: 
identificamos na roda de capoeira a musicalidade e a corporeidade como elementos 
do processo formativo pertencente à cultura negra e as temáticas da luta negra no 
Brasil, enquanto, processo constitutivo no campo dos Direitos Humanos da 
população negra. A metodologia utilizada foi com abordagem qualitativa, 
desenvolvida em três etapas: base legal, bibliográfica e participante. Os 
procedimentos utilizados foram o olhar enquanto Mestre do Grupo Capoeira Angola 
Palmares e entrevista semiestruturada com uma professora que acompanhou o 
nosso Estágio Supervisionado no Curso de Pedagogia, da Universidade Federal da 
Paraíba. Os resultados apontam que as atividades com a capoeira contribuíram no 
processo de letramento dos educandos e com as sociabilidades nas relações 
educando-educando e educando-professor/a fortalecendo o pertencimento 
etnicorracial.  
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TERRITÓRIO DE VIDA E DE TRABALHO: TERRITORIALIDADE E LUTA PELA 

TERRA NA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE MITUAÇU- PB 

 

Débora Louise Filgueira317 
 

RESUMO 

 

O reconhecimento do direito à terra para as Comunidades Remanescentes de 

Quilombos encontra-se assegurado nos termos do art. 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias –ADCT. Apesar do significativo avanço legislativo, 

diversas estratégias jurídicas, políticas e governamentais, marcadas pelo racismo 

institucional levam a incapacidade do Estado em promover, mediar e realizar a 

regularização fundiária. As lutas envolvendo a concretização do direito conferido 

pelo art. 68 do ADCT e pelos demais diplomas legais, revelam as estruturas coloniais 

de exercício de poder presentes no Estado e nos seus órgãos, sejam eles do 

Executivo, Legislativo ou Judiciário. O presente trabalho traz uma discussão sobre o 

processo de construção da territorialidade étnica e da luta pela regularização 

fundiária do território da comunidade quilombola de Mituaçu–PB a partir da 

identidade étnica construída e alicerçada num sentido discordante da lógica 

colonial. O trabalho traz uma discussão acerca da proteção constitucional ao 

território, considerando-o enquanto uma questão de Direitos Humanos para as 

comunidades tradicionais. A pesquisa foi ancorada em dados qualitativos baseados, 

fundamentalmente, na revisão bibliográfica e documental, pautada na 

interdisciplinaridade, uma vez que busca em diversos campos científicos, como 

Direito, Sociologia e Antropologia, a sua fundamentação. 
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O DISCURSO DE BOLSONARO NA ASSEMBLEIA GERAL DA ONU E A 

DESCONSTRUÇÃO DA TEORIA DO INDIGENATO 

 

Laura Taddei Alves Pereira Pinto Berquó318 
 

RESUMO 
 
 
O presente artigo visa analisar por meio do método dedutivo a defesa do fim da 
Teoria do Indigenato a partir do discurso do Presidente da República, Jair Messias 
Bolsonaro, teoria adotada constitucionalmente a partir da militância indígena dos 
anos 1980, tomando por base o discurso proferido na Assembleia Geral da ONU e o 
Plano de Governo Caminhos da Prosperidade. No discurso resta claro que o combate 
ao ativismo é continuidade de discursos de campanha conforme declarado em 2018 
à imprensa no segundo turno eleitoral. Tendo como foco no discurso da ONU o 
combate ao ativismo indígena representado no combate da figura militante de Raoni 
Menitkure, legitima a figura de Ysani Kalapalo como representante de 52 etnias 
indígenas que estariam de acordo com o projeto governamental de não 
reconhecimento dos 20% do território nacional como área originariamente 
indígena dentro do conceito de direito congênito da Teoria do Indigenato e em posse 
de etnias indígenas.  
 
 
Palavras-chave: Teoria do Indigenato. Jair Bolsonaro. Assembleia Geral da ONU. 
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A REALIDADE DAS FAMÍLIAS ORGANIZADAS PELO MOVIMENTO SEM TERRA NA 

PARAÍBA: O CASO DO ASSENTAMENTO “OURO VERDE” 

 

Raíssa Pacífico Palitot Remígio319 

Saulo Lucio Dantas320 

 

RESUMO 
 
O presente artigo surgiu da necessidade de denunciar um conflito agrário que tem 
sua origem no final dos anos de 2002, no litoral sul da Paraíba, permanecendo sem 
resolução, até os dias atuais. Sendo que os principais atores sociais dessa “estória” 
são constituídos pelas próprias famílias de trabalhadores/as rurais Sem Terra 
(famílias organizadas pelo Movimento Sem Terra) e os proprietários que 
reivindicam, em juízo, a posse do bem. A motivação de elaborar este artigo adveio 
de a Autora e o Coautor terem participado diretamente no caso tanto na esfera 
judicial quanto extrajudicial, como Defensora Pública e Advogado do MST, 
respectivamente. A relevância social do estudo é de conscientizar a sociedade 
acerca do  que é um movimento social, sobretudo, o MST, de modo a desconstruir 
a imagem distorcida, veiculada pela mídia, de que é formado por invasores de terra 
que não querem trabalhar. No plano acadêmico-científico, o presente artigo se 
justifica diante da escassa literatura acerca dos estudos sobre processos de 
ocupação de propriedades rurais por famílias do MST na Paraíba. A importância 
jurídica deste artigo está baseada na denúncia que é feita sobre os discursos 
jurídicos com conteúdos, deveras, conservadores, discriminadores, hegemômicos 
e ideológicos utilizados pelos/as juízes/as que atuaram no presente caso, sempre 
ponderando pela proteção - quase absoluta - do direito à propriedade em 
detrimento dos direitos à vida, moradia, entre outros. Na metodologia, utilizou-se 
da pesquisa bibliográfica, por meio das leituras de autores, como, Maria Moura 
(1988), Maria da Glória Gohn (1997), Mitsue Morissawa (2001), Pierre Bourdieu 
(2004), Ana Valéria Araújo (2016), Maurílio Casa Maia (2016), além da técnica de 
análise de discurso, vez que foram levantados e analisados os discursos jurídicos, 
envolvendo as decisões judiciais que determinaram e determinam o cumprimento 
de ordem de reintegração de posse em desfavor das famílias ocupantes da Fazenda 
Alvorada. A conclusão que se tira do estudo é que as famílias organizadas pelo 
Movimento Sem Terra enfrentam todo tipo de ataques e descasos, seja por parte 
dos grandes latifundiários, seja por parte dos  governantes e até mesmo dos 
operadores do direito, que insistem em “desqualificar” o movimento. 
 

Palavras-chave: Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Conflito agrário. 
Território. Direitos Humanos. 
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A FUNÇÃO SOCIAL E A DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO A TERRA - UMA RELAÇÃO 

SIMBIÓTICA NA BUSCA POR UMA JUSTIÇA SOCIAL AGRÁRIA NO BRASIL 

 

Danuza Farias Dantas Meneses321 
 

 
RESUMO 
 
 
O presente trabalho busca discutir a função social da propriedade enquanto 
mecanismo de efetivação da democratização do acesso à terra, que aqui é entendido 
enquanto direito fundamental. Para tanto, debate a origem da propriedade privada 
e sua (re) interpretação na história, e no direito, passando de um direito absoluto, 
para um direito relativizado em benefício do bem-estar social dentro do 
ordenamento jurídico brasileiro.  
 
 
Palavras-chave: Função social. Terra. Propriedade. Constituição. Direito humano 
fundamental. 
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DAS OFENSAS RACIAIS E SILENCIAMENTOS NO AMBIENTE ESCOLAR A UMA 

EDUCAÇÃO CIDADÃ 

 

Maria de Fátima Ferreira Rodrigues322 

 

RESUMO 

 

Este artigo objetiva debater questões relativas ao preconceito racial em ambiente 
escolar, trazendo situações e imagens conexas ao tema, ao mesmo tempo em que 
registra a possibilidade da adoção de práticas pedagógicas em combate ao 
preconceito racial, a partir da indicação de materiais didáticos e linguagens diversas 
disponíveis em sites institucionais e em documentos materializados em imagens, 
matérias jornalísticas, além de narrativas acadêmicas. Para concretização do 
trabalho realizamos uma revisão bibliográfica e pesquisa documental sobre o tema 
“preconceito racial em ambiente escolar”, tendo como referência a história da 
escravidão no Brasil e a questão do acesso à escola pelos (as) negros (as). Também 
nos apropriamos de registros no decorrer de oficinas pedagógicas realizadas no 
âmbito de um projeto de pesquisa apoiado pela Pró-Reitoria de Graduação da 
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), dirigidas aos discentes da Licenciatura em 
Geografia. Nessa construção nos ancoramos, sobretudo, na produção bibliográfica 
sobre as leis 10639/2003 e 11.645/2008 e sobre preconceito racial em ambiente 
escolar, trazendo ao diálogo: Fernandes (1978), Schwarz (1993) Souza (2015), 
Munanga (2004, 2005, 2008) e Candau (2003) entre outros (as). Dialogamos 
também com Fanon (2008), Mignolo (2017) e Quijano (2005) acerca das teorias 
raciais originárias do pensamento europeu e sua influência nas interpretações 
latino-americanas, assim como o fizemos com Santos (1997) e Carvalho (2002) 
sobre a construção da cidadania no Brasil. O conjunto das informações acessadas: 
documentos e referências, permitem assegurar que a atual situação dos (as) negro 
(as) e indígenas no Brasil demandam por tratamento no campo dos Direitos 
Humanos. 
 

Palavras-chave: preconceito racial, Lei 10639/2003, Lei nº 11.645/2008, BNCC, 
Geografia Escolar.  
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DEBATES E IMPLICAÇÕES SOBRE A REFORMA AGRÁRIA NO BRASIL 

CONTEMPORÂNEO – O CASO DO ASSENTAMENTO RURAL UNIÃO NO BREJO 

PARAIBANO323 

 

Maria Clara Lima de Menezes324 

Patrícia Alves Ramiro325 

 

RESUMO  

 
Os debates acerca da reforma agrária estiveram presentes durante todo panorama 
político/social/econômico brasileiro, com posições a favor e muitas outras contra, 
desembocando em ações efetivas do Estado, enquanto formação de assentamentos 
e, em contrapartida, na negação desses movimentos a partir das elites latifundiárias 
e de esferas do governo que lucram com esse domínio monocultor. A partir dos 
debates sobre o tema que perpassaram o séc. XX, este trabalho busca analisar como 
eram as vidas dos moradores do assentamento União, localizado no Brejo paraibano, 
no município de Areia/PB, antes desta reforma e o que mudou tornando-se 
assentados, embebidos num contexto de lutas e mudanças na estrutura fundiária 
nacional. A metodologia adotada para construção deste trabalho foi de foco 
qualitativa, a partir da observação participante, atividades participativas e a 
realização de entrevistas semiestruturadas com os assentados desenvolvidas 
durante viagens de campo.  
 
 
Palavras-chave: Areia. Brejo paraibano. Reforma agrária. Trajetórias de vida. 
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VOCÊ TEM FOME DE QUÊ? A ÍNTIMA RELAÇÃO ENTRE A DESIGUALDADE SOCIAL, 

A FOME, O MERCADO CAPITALISTA, OS DIREITOS HUMANOS E A SOBERANIA 
ALIMENTAR DOS POVOS 

 

Maria Eduarda Bezerra Tavares326 

Giordano Gubert Viola327 

Euza Raquel de Sousa328 

Rebeca Eloísa da Silveira Nogueira329 
 

RESUMO 

O texto a seguir discute a Soberania Alimentar como um dos Direitos Humanos 
indispensáveis para o século XXI. Com a vivência coletiva nos projetos “GerAção 
Solidária” e “(in)visibilidades: Direito a ter Direitos”, ambos do IFRN – Campus 
Mossoró, que têm como uma das missões fomentar a produção de agricultores/as 
familiares do Oeste Potiguar, os estudos sobre Soberania Alimentar foram iniciados 
por estudantes e docentes da instituição. Nosso objetivo é avaliar se, atualmente, 
temos soberania alimentar no Brasil, além de observar se a população possui 
conhecimentos sobre questões alimentares referentes ao conceito. Elaboramos uma 
pesquisa dos produtos à base de milho no mercado brasileiro a fim de analisar a 
distribuição destes e fizemos uma entrevista realizada com buscadores/as de uma 
feira agroecológica na cidade de Mossoró/RN. Assim, pudemos constatar que a 
maior parte do milho vendido em mercados de três cidades brasileiras provém do 
milho transgênico e, como as marcas e produtos se repetem nas três regiões do 
Brasil e a tecnologia da transgenia está na mão de poucas empresas, podemos 
constatar que não há Soberania Alimentar em nosso país. É dramática, também, a 
possibilidade de que parte da população do país, mesmo aquela que frequenta uma 
feira agroecológica, não tenha conhecimento sobre Soberania Alimentar. Sendo 
assim, é necessário ampliar o direito humano à alimentação para um direito humano 
voltado à autonomia dos povos.  

Palavras-chave: Agronegócio. População rural. Alimentação. Soberania Alimentar. Direitos 
Humanos. 
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A DESCOLONIZAÇÃO DO CURRÍCULO ESCOLAR: DIVERSIDADE ÉTNICA E 

CULTURAL NA ESCOLA QUILOMBOLA EM PARATIBE 

 

Heloísa Marinho Cunha330 

Suelídia Maria Calaça331 

 
 

Problematizar o percurso bancário e o contraponto popular 
Incluir dimensões silenciadas 

Cultura, espiritualidade, memória e o lugar, 
Currículos que se abrem e se atualizam nos contextos 

Educação que se faz luta e constrói pré e pós textos 
(Vera Lúcia de Azevedo Dantas)  

 
 
 
RESUMO 
 
 A partir de uma pesquisa de mestrado realizada de 2015 a 2017 sobre “diversidade 
étnica e cultural no currículo escolar quilombola”, surge a iniciativa do presente 
artigo, cujo objetivo é discutir as repercussões de um currículo escolar intercultural 
e crítico na conquista da cidadania plena no ambiente escolar. Em face disso, este 
artigo priorizou a abordagem qualitativa, essencialmente de natureza bibliográfica, 
apoiada nas ideias dos seguintes autores: APPLE (1982), MOREIRA e SILVA (1997), 
FREIRE (1987, 2009), PIOVESAN (2009), SCHNORR (2010) e MUNANGA (2005). O 
presente artigo foi dividido basicamente em quatro partes: na primeira, discutiu-se 
a respeito do currículo escolar como arena política Em seguida, o artigo apresentou 
três principais estratégias utilizadas pela EQASSM, tais como, a chegada da formação 
continuada étnico racial, a reformulação do projeto político pedagógico e as 
culminâncias do projeto quilombola, em prol da construção de uma educação 
escolar quilombola e concomitantemente refletiu os limites e as possibilidades na 
descolonização do currículo escolar em prol da diversidade étnica e cultural. 
 
Palavras-chave: Currículo. Colonialidade. Dialogicidade. Interculturalidade. 
Quilombo. 
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TERRA À VISTA: BREVE ANÁLISE DO CASO DE DEMARCAÇÃO DA TERRA 

INDÍGENA DO POVO XUCURU 

 

Nayara Trajano Seixas da Silva332 

José Felipe Carvalho Nunes333 

 

 
RESUMO 
 
O presente artigo visa realizar breve análise acerca do Caso do Povo Indígena 
Xucuru e seus membros VS. Brasil, que trata da responsabilização do Estado 
Brasileiro pela violação do direito à garantia judicial de prazo razoável, bem como 
pela violação dos direitos de proteção judicial e à propriedade coletiva em 
detrimento do Povo Xucuru perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
O trabalho parte da reflexão sobre os conceitos do que são terras indígenas, como 
a Constituição da República Federativa do Brasil trata o direito às terras indígenas 
e sua demarcação e ainda a intervenção de terceiros em tais territórios. 
 
 
Palavras-chave: Demarcação de terras indígenas. Povos indígenas. Direitos 
territoriais. Constituição Federal. Corte Interamericana de Direitos Humanos. 
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GEOGRAFIA E QUESTÃO ÉTNICORRACIAL: OLHARES SOBRE A PRODUÇÃO NO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

DA PARAÍBA - UFPB 

 

Amanda Christinne Nascimento Marques334 

Maria José da Silva335 
 
 

RESUMO 
 
O presente artigo tem como propósito analisar as produções bibliográficas relativas 
à questão étnicorracial no programa de pós-graduação em Geografia da 
Universidade Federal da Paraíba. O recorte temporal será do período de 2003 a 
2019. A metodologia adotada para o estudo fundamenta-se em levantamento 
bibliográfico realizado nos portais de domínio público em que estão 
disponibilizadas as produções. Destacam-se os elementos de caráter quali-
quantitativo pautados em reflexões a respeito dos elementos teórico-
metodológicos, listagem por período de publicação, orientação e caráter 
argumentativo das obras. Os primeiros levantamentos realizados para 
desenvolvimento do artigo se deu por intermédio de pesquisa de iniciação científica 
– PIBIC/CNPq/UFPB intitulada “Território e territorialidades étnicas em 
comunidades quilombolas na Paraíba”, no período de agosto de 2017 a julho de 
2018. Considerando nosso recorte temporal e disciplinar do artigo, foram 
publicadas sete dissertações no PPGG, sendo analisados as dos seguintes autores: 
Moreira (2009), Marques (2009), Santana (2011), Monteiro (2013), Maracajá 
(2013), Cavalcante (2013) e Silvestre (2015). A maioria dos autores pesquisados são 
pesquisadores integrantes  do grupo de pesquisa “Gestar: território, trabalho e 
cidadania”, cadastrado no CNPq/UFPB. As produções apresentam um alinhamento 
teórico que colocam como centralidade a categoria “território” e suas derivações. Os 
textos analisados denunciam o descaso para com esses grupos étnicos, ao tempo em 
que sinalizam que cabe ao Estado brasileiro garantir os direitos assegurados pela 
Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT e a Constituição 
Brasileira de 1988, que ratificam a importância da memória social como 
demarcador de diferença desses grupos.  
 
Palavras-chave: Geografia. Levantamento bibliográfico. Questão etnicorracial. 
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TERRITÓRIOS DE RESISTÊNCIA: A LUTA DO MOVIMENTO QUILOMBOLA NA 

PARAÍBA, UMA ANÁLISE A PARTIR DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DO MPF/PB 

 

Iany Elizabeth da Costa336 
 

 
RESUMO 
 
Neste artigo, apresentamos um recorte temático do nosso estudo doutoral, no qual 
realizamos algumas considerações sobre a luta do movimento quilombola 
paraibano, a partir, da categoria de território de resistência, analisando 
discursivamente suas falas nas Audiências Públicas do MPF/PB. Sendo assim, 
realizamos uma revisão teórica sobre quilombos, movimento quilombola (Brasil, e 
estado da Paraíba), território e territorialidades, a fim, de compor a base discursiva 
sobre a articulação quilombola na Paraíba, na luta por direitos territoriais e sociais. 
Como campo de pesquisa, escolhemos uma ata da Audiência Pública do MPF/PB 
realizada entre os dias 10 e 11/12/2014, a fim, de explicitar as reivindicações das 
lideranças quilombolas, as negações dos direitos sociais, e como o território se 
reconfigura na luta quilombola. 
 
 
Palavras-Chave: Territórios de Resistência, Movimento Quilombola Paraibano, 
Direitos Sociais. 
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AS IMPRESSÕES DOS INDÍGENAS XOKÓ E A POSIÇÃO DOS JURISTAS FRENTE À 

PEC 215/2000 E A TESE DO MARCO TEMPORAL 

 

Liliane da Silva Santos337 

 
 
RESUMO 
 
 
A Constituição da República Federativa do Brasil, do ano de 1988 (CRFB/88), abriu 
um novo capítulo na história da relação entre o Estado e povos indígenas no sentido 
de proteger e fazer respeitar seus direitos originários. Houve a incorporação formal 
do multiculturalismo no ordenamento jurídico, ao garantir direitos territoriais e 
culturais aos povos indígenas e ao romper com o modelo assimilacionista, 
integracionalista, homogeneizador, ou seja, reconheceu os nativos como sujeitos de 
direitos. Este artigo tem como objetivo geral analisar as impressões dos indígenas 
Xokó sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 215/2000 e a Tese do Marco 
Temporal, além de examinar os direitos garantidos aos índios na Constituição de 
1988 e analisar as posições dos juristas sobre a PEC 215/2000 e a Tese do Marco 
Temporal. Realizamos revisão de literatura, análises de legislações indigenistas e de 
decisões sobre as demarcações pelo Supremo Tribunal Federal. Entrevistamos, 
também, no dia 09 de setembro do ano de 2017 e nos dias 08 e 09 de setembro do 
ano de 2019, durante a comemoração da retomada das terras pelos índios Xokó, 
alguns indígenas. Dentre eles estavam jovens, adultos, antigas e novas lideranças. 
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AS INTERSEÇÕES ENTRE TERRITORIALIDADE E IDENTIDADE INDÍGENA DAS 

MULHERES TABAJARA DA PARAÍBA 

 

Rosiane Barboza da Cruz338 

Amanda Christinne Nascimento Marques339 
 

RESUMO 

 

Neste artigo discutimos as territorialidades das mulheres indígenas Tabajara da 
Paraíba, buscando esclarecê-las mediante o diálogo com as categorias identidade, 
gênero e memória. A análise aqui apresentada é fruto das reflexões iniciadas no 
mestrado acadêmico em Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba na 
disciplina de Territórios, Direitos Humanos e Diversidades em diálogos com os 
autores estudados.  Para a sistematização desse estudo foi realizada revisão 
bibliográfica nos seguintes conceitos e autores: Território: Ratzel (1990), Raffestin 
(1993), Santos (2000), Haesbaert (2002; 2004), Mura (2015), Marques (2015) e 
Farias (2015). Traçaremos um paralelo entre a territorialidade e identidade, 
tomando como bases teóricas: identidade será discutida como questão inerente ao 
grupo estudado e para isso nossa escrita e reflexões serão embasadas em Hall 
(2006) e por último abordaremos o conceito de memória coletiva fundamentando-
nos em Bosi (2006). A metodologia utilizada pautou-se na pesquisa participante, 
fundamentada em Marcos (2006). Foram utilizados dados primários obtidos em 
campo por meio de entrevistas semiestruturadas direcionada as sujeitas desta 
pesquisa, as mulheres Tabajara, e de anotações em caderno de campo. Os avanços e 
retrocessos obtidos pelas indígenas Tabajara fazem parte das considerações finais 
desse trabalho. 
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AS PERCEPÇÕES E DESAFIOS DA JUSTIÇA RESTAURATIVA SOB A ÓTICA DOS 

AGENTES EDUCACIONAIS DO CASE MOSSORÓ 

 

Laura Raquel Bezerra Tôrres340 

 

 
RESUMO 
 
 
Analisa-se a parte da história da legislação brasileira no tratamento e assistência 
oferecido aos adolescentes autores de atos infracionais. Destarte, verificam-se os 
principais objetivos das medidas socioeducativas e suas relações com as propostas 
da justiça restaurativa. É feito também uma compilação de características da justiça 
restaurativa, com ênfase nos seus valores como potenciais instrumentos na criação 
de um novo ethos. Por fim, é realizada uma pesquisa empírica no CASE Mossoró para 
se entrevistar alguns agentes educacionais, visando conhecer seus pensamentos 
acerca da justiça restaurativa e, com isso, os principais desafios por ela enfrentados 
para ser implementada no Centro de Atendimento Socioeducativo de Mossoró. Para 
isso, serão vistos documentos doutrinários, estudos críticos e também serão feitas 
constatações acerca das respostas dos socioeducadores e das percepções obtidas 
durante as visitas no Centro de Atendimento Socioeducativo de Mossoró. 
 
 
Palavras-chave: Direitos da criança e do adolescente. Medidas socioeducativas. 
Justiça restaurativa. Agentes educacionais. 
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O CUMPRIMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO PELO OLHAR 

DO RAP341 

 

Alice Cristina Silva dos Santos342 

Cibele Soares da Silva Costa343 
 
 

RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo analisar os conteúdos sobre a temática das 
medidas socioeducativas de internação narrados pelas letras de rap. Para isso, 
realizou-se a análise de um rap intitulado “Playground do diabo”, de autoria do 
rapper e ativista paulista Carlos Eduardo Taddeo. A análise foi realizada a partir da 
Análise de Conteúdo de Bardin (1977). As temáticas definidas a partir da análise 
do rap foram: Violência institucional; pela Ausência do caráter pedagógico na 
execução da MSE; que as unidades recebem um determinado perfil de jovens que 
representa a Seletividade do encarceramento; e que a juventude negra e pobre tem 
sido grande vítima da Mortalidade causada pela violência. A partir dessas 
categorias, realizou-se a discussão à luz da perspectiva teorica dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes e a perspectiva da proteção integral que se 
estabelece a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente e os principios que 
orientam a execução do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo. As letras 
de rap, ao evidenciarem o contexto da privação de liberdade e da execução da 
medida socioeducativa de internação, expressam em formas de denúncia as 
constantes violações de direitos as quais os jovens são submetidos. Para além de 
uma forma de entretenimento, o rap funciona como um aliado da juventude – 
negra, periféria e encarcerada – na narrativa das experiências vivenciadas no 
contexto cruel e violento da privação de liberdade. 
 
Palavras-chave: Privação de liberdade. Medidas socioeducativas. Rap. 
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ADOLESCENTES PRIVADOS DE LIBERDADE: QUEM SÃO ESSES SUJEITOS EM 

PERNAMBUCO? 

 

Glauciene Farias Rocha344 

 
 
 

RESUMO 
 

Com o entendimento de que a prática de ato infracional cometido por adolescentes 
é um tema de destaque nos mais diversos espaços de discussão, seja pela 
criminalização desse público, seja para a defesa dos seus direitos, é que se torna 
relevante o estudo dessa problemática. Assim, o presente artigo tem como objetivos: 
analisar as legislações voltadas para esse público; caracterizar o perfil dos 
adolescentes que estão envolvidos na prática de ato infracional em Pernambuco; e 
identificar os aspectos econômicos e sociais que permeiam a vida desses 
adolescentes.  A pesquisa baseia-se no método quali-quantitativo das Cências 
Sociais e almeja-se com ela contribuir para a discussão da temática, bem como 
fortalecer a rede em prol da defesa dos direitos desse segmento. 
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FORMAÇÃO DOCENTE PARA A SOCIOEDUCAÇÃO 

 

Jéssica Rodrigues Anizio Lira345 

Marlene Helena de Oliveira França346 
 
 

RESUMO  
 
 
Este trabalho tem como objetivo geral a analisar o processo de formação inicial e 
continuada dos socioeducadores(as), a partir da experiência do Estágio 
Supervisionado em Educação de Jovens e Adultos, realizado em uma turma de 
alfabetização (ciclo 1), em uma Unidade de Medida Socioeducativa (UMSE), da 
cidade de João Pessoa – PB. A metodologia adotada para a construção deste estudo 
caracteriza-se como um relato de experiência, exploratório/descritivo/explicativo, 
com base nos dados gerados pelas fichas diagnósticas e de observação. Os dados 
foram analisados qualitativamente, a partir do referencial teórico, que se 
fundamenta na perspectiva da Pedagogia Social. Os resultados da pesquisa 
apontaram para a necessidade da ampliação curricular das licenciaturas, no que se 
refere a preparação dos professores para atuação no sistema socioeducativo e a 
melhoria na dinâmica de formação continuada adotada pela UMSE. O fator tempo foi 
identificado como empecilho para a eficiência do processo restaurativo, uma vez que 
a dinâmica organizacional não permite a junção de determinados grupos de 
adolescentes em uma mesma sala de aula, o que dificulta o processo restaurativo e 
a transformação social da vida dos adolescentes por meio da educação. Nesse 
contexto, conclui-se que, apesar da oferta de ensino dentro da UMSE, violam-se os 
Direitos Humanos dos socioeducandos à educação, na perspectiva da qualidade. A 
compulsória junção desses adolescentes num mesmo ambiente poderia implicar na 
ameaça à integridade física dos mesmos. Uma proposta de intervenção assertiva 
envolveria a continuidade dos projetos restaurativos já existentes na unidade, e uma 
formação pedagógica contínua para todos os agentes socioeducativos. 
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A EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: UM CAMINHO PARA O ENFRENTAMENTO 

À VIOLÊNCIA LETAL INFANTO-JUVENIL 

 

Érica Renata Chaves Araújo de Melo347 

Suelídia Maria Calaça348 
 

 
RESUMO 
 
 
O presente artigo traz a proposta da Educação em Direitos Humanos como um dos 
caminhos percorridos para o combate à violência letal de adolescentes e jovens. A 
escola é considerada ferramenta de influência e consolidação de um projeto de vida 
que resulta na promoção da cidadania e dignidade humana. Teve como metodologia 
a pesquisa bibliográfica partindo de dados sobre a letalidade infanto-juvenil 
apresentados no Índice de Homicídios de Adolescentes e no Mapa da Violência e do 
papel da escola e da Educação em Direitos Humanos na promoção da  Cidadania. 
Pensar a violência letal de adolescentes e jovens significa refletir sobre a realidade 
social diversa, com ambiente escolar que congrega várias práticas sociais, nos 
questionando assim que papel e práticas escolares devem ser desenvolvidos para, 
de fato, ser um lugar de construção de direitos, cidadania e projeto de vida, 
principalmente, para adolescentes e jovens que estão na mira da violência  letal. 
Educar em Direitos Humanos promove liberdade, justiça e igualdade, que são 
valores e princípios integrantes da formação do aluno. Conclui-se que a educação, 
enquanto direito fundamental, é instrumento eficaz e indispensável para formar 
sujeitos conscientes de seu papel na sociedade, mas para isso, é necessária uma 
educação baseada na autonomia do sujeito e na liberdade emancipatória e 
agregadora de valores. 
 
 
Palavras-chave: Violência Letal Infanto-Juvenil. Educação em Direitos Humanos. 
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A OCUPAÇÃO DAS UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS DE JOÃO PESSOA PELAS 

FACÇÕES CRIMINOSAS 

 

Érica Renata Chaves Araújo de Melo349 

Suelídia Maria Calaça350 

 
 
RESUMO 
 
 
As facções criminosas construíram espaços na sociedade desde a segunda metade 
do século XX. Para fins de definição, a Lei nº 12.850 de 2013, em seu Art. 1º, §1º 
define organização criminosa coadunando-se tal conceito às facções conforme 
existentes atualmente. No âmbito da Socioeducação, dados sobre a ocupação das 
suas unidades pelas facções ainda são escassos, por isso, esse trabalho tem como 
objetivo mapear a ocupação pelas principais facções do Estado (Okaida-OKD e 
Estados Unidos- EUA) nas duas maiores Unidades Socioeducativas de João Pessoa, 
o Centro Educacional Edson Mota e o Centro Educacional do Jovem. A metodologia 
utilizada é a abordagem qualitativa, de natureza exploratória, apoiando-se nas 
técnicas de pesquisa bibliográfica relativa ao tema, e documental, utilizando 
matérias jornalísticas e sites correlacionados. Iniciamos compreendendo o 
surgimento e atuação das duas principais facções do Brasil, Comando Vermelho e 
Primeiro Comando da Capital além de apresentar as especificidades das duas 
Unidades Socioeducativas escolhidas como locus dessa pesquisa. Comparando o 
cenário nacional com o local, o PCC, hoje aliado com o EUA, perdeu força para 
grupos que surgiram constatando-se a supremacia da Okaida Betinho de forma 
predominante nas duas unidades assim como a consequência desta interferência 
para a gestão técnica, administrativa e pedagógica. Esse mapeamento pode servir 
de parâmetro norteador da gestão socioeducativa estadual, auxiliando no 
delineamento de ações estratégicas. Apontamos a Incompletude Institucional 
como articulador essas ações já que nos mostra que a política pode ser articulada e 
colegiada com as demais políticas de atenção à adolescência e juventude. 
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SEXO SEM TABU: A PERCEPÇÃO FAMILIAR SOBRE VISITA ÍNTIMA NO SISTEMA 

SOCIOEDUCATIVO 

 

Renata Monteiro Garcia351 

Isabela Pessôa de Holanda Menezes352 

Cláudia Roberta Torres Nunes353 

Mairana Rodrigues Medeiros354 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo dar enfoque à visita íntima, pretendendo 
investigar a percepção dos familiares acerca dela e como isso se relaciona com a 
efetivação de direitos sexuais – tanto dos adolescentes quanto de si próprios. Ainda, 
propõe-se a analisar as políticas públicas referentes à temática e propostas 
legislativas em tramitação, tais como o Projeto de Lei do Senado nº 492/2019, que 
visa a proibir as visitas íntimas para adolescentes em conflito com a lei. Tal temática 
se faz relevante posto que, em tempos de avanço do conservadorismo, a sexualidade 
tem sido cada vez mais compreendida como tabu, sendo afastadas discussões 
necessárias especialmente para o desenvolvimento e crescimento de jovens e 
adolescentes. O método utilizado foi a revisão bibliográfica e análise de dados de 
pesquisa de campo anteriormente realizada em três unidades de internação na 
cidade de João Pessoa. Nesta, foram feitas entrevistas com 40 familiares de 
adolescentes em cumprimento de medida em regime fechado, provisória ou de 
internação. Conclui-se que as violações de direitos ocorrem tanto para os 
adolescentes quanto para seus familiares. Ainda, a falta de diálogo, bem como a 
ausência de políticas públicas de incentivo à educação sexual e a instrumentalização 
de burocracias por parte das instituições acaba potencializando um cenário de 
violação de direitos que tende a aumentar. 
 

Palavras-chave: Adolescentes em conflito com a lei. Familiares. Medidas 

socioeducativas. Sexualidade. Visita íntima.  
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ADOLESCENTES ENCARCERADOS: UMA (NECRO) POLÍTICA DE ATENDIMENTO 

 

Tito Lívio Araújo Monteiro355 

Wilma Martins de Mendonça356 

 

 

RESUMO 
 
 
O presente artigo pretende, partindo de levantamentos e estatísticas nacionais 
sobre índices de violência e aplicação da medida socioeducativa de internação a 
adolescentes tidos por infratores, tais como os dados apresentados pelo IPEA – 
Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada, pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça 
e pelo Ministério de Direitos Humanos, discutir os resultados alcançados pela 
sociedade e governo brasileiro no que se refere a uma efetiva política de 
atendimento a jovens e adolescentes, como previsto na nossa Constituição e tantas 
outras normas legais, o que deveria ser traduzida numa mais ampla garantia de 
direitos ou pelo menos na preservação de suas vidas. Tais aspectos serão cotejados 
com categorias que se apresentam, a partir de pesquisa bibliográfica, como 
questionamentos aos modernos modelos democráticos: o estado de exceção, o 
biopoder e a necropolítica. Resultando, assim, dos dados e das categorias teóricas, a 
inquietante dúvida sobre o papel do elemento morte como integrante oculto (ou 
explícito) das políticas públicas de encarceramento e estigmatizacão de 
adolescentes e jovens. 
 
 
Palavras-chave: Adolescentes. Internação. Política de Atendimento. Estado de 
Exceção. Necropolítica.  
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O SERVIÇO EGRESSO NO ESTADO DA PARAÍBA: DESAFIOS E ENTRAVES DO 

EGRESSO NA INSERÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO 

 

Celyane Souza dos Santos357 

Marcos Antonio da Silva358 

Yaggo Leite Agra359 

                                                                                                   

RESUMO  

Este artigo tem o objetivo de analisar os desafios e entraves enfrentados pelos 
egressos do sistema socioeducativo de meio fechado para ingressar no mercado de 
trabalho. Parte-se do relato de experiência vivenciado no Serviço Egresso da 
Fundação do Desenvolvimento da Criança e do Adolescente “Alice de Almeida” 
(FUNDAC), que identificará os desafios enfrentados no retorno ao território de 
origem, após ter a extinção da medida, bem como, analisar o processo de 
protagonismo no contexto social, cultural e econômico, vivenciado após a saída das 
unidades socioeducativas de privação e/ou restrição de liberdade. A metodologia 
utilizada no desenvolvimento deste artigo é a pesquisa social de natureza 
bibliográfica e documental, realizando assim, uma breve avaliação sobre a 
metodologia utilizada pelo Serviço Egresso no Estado da Paraíba ao propagar o 
atendimento, auxiliando dessa forma o retorno ao convívio social e comunitário.  
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SISTEMA SOCIOEDUCATIVO BRASILEIRO: ANTAGONISMOS E CONTRADIÇÕES NA 

SOCIEDADE LATINO-AMERICANA 

 

Brenda Franco M. Prado360 

Marília Sousa A. Dias361 
 

 
RESUMO 
 
 
O artigo traz uma discussão sobre o histórico da política de atendimento ao jovem 
adolescente conflitado com a lei no Brasil. Apresenta e problematiza o lugar 
atribuído aos jovens adolescentes brasileiros, pobres, negros, socialmente 
constituídos e juridicamente instituídos como “infratores”em normativas 
internacionais e nacionais. Ressaltando, em especial, a medida socieducativa de 
privação de liberdade,  finaliza enfatizando a compreensão do Sistema 
Socioeducativo brasileiro como a expressão dos antagonismos e contradições 
sociais que tanto marcam a sociedade latino-americana. 
 
 
Palavras-chave: Jovem adolescente conflitado com a lei. Sistema Socioeducativo 
brasileiro. Privação de liberdade de jovem. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
360Servidora da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais. 
361 Professora da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. 



 
 

243 
 

 

QUE PAÍS É ESSE?: A RESPONSABILIDADE DO ESTADO COM CRIANÇAS E 

ADOLESCENTES NUMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

Thalita Costa de Melo362 

Marlene de Melo Barboza Araújo363 

 

 
RESUMO 
 
Propõe-se analisar a realidade de crianças e adolescentes em situação de pobreza 
no Brasil. O interesse por essa temática surgiu através de discussões e reflexões 
no decorrer da disciplina Política de Proteção à Criança e ao Adolescente no Curso 
de Graduação em Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba no semestre 
letivo 2018.2. Em termos metológicos este presente artigo é resultado de uma 
pesquisa de natureza eminentemente bibliográfica, tendo horizonte de análise o 
método crítico dialético, por entender esta perspectiva situa-se dentro de um 
contexto amplo da realidade social que é dinâmica e contraditória, ou seja, dentro 
de uma totalidade. Compreende-se da colonização do país aos dias atuais, 
enfatizando a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (1990). 
Busca-se refletir sobre o papel do Estado no processo de construção das políticas 
de proteção para crianças e adolescentes. Conclui-se com reflexões em torno dos 
avanços e desafios do ECA, após 29 anos da sua promulgação. 
 
Palavras-chave: Crianças e Adolescentes. Pobreza. Estado. Sociedade. 
 

 

 

 

 

 

 

 
362 Acadêmica do 5º período do Curso de Graduação em Serviço Social, vinculado ao Centro de 

Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal da Paraíba (CCHLA/UFPB). E-mail: 
thalita-costa23@hotmail.com 
363 Assistente Social. Doutora em Serviço Social (área de Política Social) pelo Programa de Pós-
Graduação da Escola de Serviço Social da Universidade Federal do Rio de Janeiro (ESS/UFRJ). 
Pesquisadora do Grupo de Estudos Sobre Crianças, Adolescentes e Famílias (GEPAC-PPGSS/UFPB). 
Membro do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos – GT, Direitos Humano, Crianças e 
Adolescentes (NCDH/GTDHCA/UFPB). Membro da Rede de Proteção Social à Crianças e 
Adolescentes do Município de João Pessoa/PB. Professora Adjunto III vinculada ao Departamento 
de Serviço Social da Universidade Federal da Paraíba (UFPB/DSS). E-mail: 
marlenembaraujo.ufpb@gmail.com 

mailto:thalita-costa23@hotmail.com
mailto:marlenembaraujo.ufpb@gmail.com
mailto:marlenembaraujo.ufpb@gmail.com


 
 

244 
 

 

O PAPEL DA GESTÃO DO ATENDIMENTO NA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS 
SOCIOEDUCATIVAS E AS DIFICULDADES NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 

PARAIBANO 
 

Arleciane Emilia de Azevêdo Borges364 

Celyane Souza dos Santos365 

 
 

RESUMO 
 
Para a implementação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo 
(SINASE) quanto ao trabalho em rede é imprescindível a responsabilização para 
executar as medidas socioeducativas de meio fechado e organizar as políticas 
públicas pelos três entes federativos, como preconiza o Princípio da Incompletude 
Institucional. Objetiva-se contextualizar a gestão do atendimento e descrever as 
principais dificuldades no sistema socioeducativo paraibano. A metodologia 
utilizada será a abordagem qualitativa e de natureza exploratória mediante as 
técnicas de pesquisa bibliográfica e documental, acessando normativas legais e 
referenciais teóricos científicos inerentes ao tema proposto. A gestão do 
atendimento se fortalece a partir da atuação dos eixos elencados no SINASE em 
consonância com outros órgãos públicos e não governamentais, buscando efetivar o 
que preceituam planos, programas e projetos de medidas socioeducativas, 
principalmente atuando a partir de fundamentos políticos, filosóficos, pedagógicos 
e jurídicos que contribuem para alcançar a essência da medida socioeducativa em 
meio fechado. Constatou-se que a Socioeducação no Estado da Paraíba, apesar de 
todas as dificuldades de recursos humanos e estruturais, busca incessantemente 
cumprir os parâmetros da gestão de atendimento do contexto socioeducativo. 
Assim, o cenário atual não é motivador nem promissor para a efetivação adequada 
da Política da Socioeducação, concluindo-se que os desafios estão postos 
cotidianamente e a gestão de atendimento do sistema socioeducativo paraibano está 
executando suas funções, ainda que se vivencie a adversidade da situação 
socioeconômica e política vigente no país. 
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PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS COMO PRINCÍPIOS DO SISTEMA DE 

ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO 

 

Neves Maria de Santana Silva366 

 

RESUMO 
 
O presente estudo pretendeu discutir a importância da educação em direitos 
humanos no processo de execução das medidas socioeducativas. Para tanto, elegeu 
os Planos Decenais de Atendimento Socioeducativo das três esferas do poder 
executivo. Sistematizando-os na perspectiva de investigar as ações propostas em 
educação em direitos humanos. Teve como ponto alto,  o papel da política pública 
na garantia da proteção integral aos autores de atos infracionais, conforme Estatuto 
e Sinase. Sendo assim, analisou o Sinase na interlocução setorial com as demais 
políticas públicas, inclusive, a educação em direitos humanos através da abordagem 
qualitativa através da análise de documento. Para tanto, foi feito levantamento das 
ações em educação em direitos humanos propostas nos Planos Decenais. Foi 
possível observar que o diálogo dos direitos humanos é fragmentado em todos os 
eixos dos planos. Portanto, problematizou a situação do atendimento 
socioeducativo no desafio da atual conjuntura política de retrocessos de direitos. 
Ademais, refletiu as possibilidades da construção de diálogos na compreensão da 
educação em direitos humanos no caráter coletivo de múltiplas ações interventivas. 
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EDUCANDO PARA A VIDA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES 

 

Larissa Cavalcanti de Albuquerque367 

 

 
RESUMO 
 
O artigo apresenta experiências interdisciplinares sobre a temática de educação 
para os direitos humanos de uma escola de educação infantil e ensino fundamental 
do município de João Pessoa-PB. O objetivo geral do estudo é refletir sobre a 
promoção dos direitos humanos na escola, tendo como metodologia a observação 
participante, oficinas temáticas e rodas de conversa com educadores e educandos. 
Para análise dos dados, seguiremos cinco etapas: compilação, decomposição, 
recomposição, interpretação e conclusão (YIN, 2016). Apresenta-se como 
justificativa do trabalho a relevância de explicitar o que são os direitos humanos 
para as crianças e adolescentes, em tempos de avanço da compreensão negativa dos 
direitos humanos, principalmente pela mídia. Como resultados temos a realização 
de mais de 40 oficinas entre as turmas da educação infantil ao 5º ano, com a 
participação de assistente social, pedagogas e discentes, para a execução das 
atividades usamos: a contação de história, teatro de fantoches, leitura participativa, 
produção de frases e desenhos. 
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GRUPOS JUVENIS PERIFÉRICOS E “DROGAS”: A QUEM AS CARAPUÇAS ESTÃO 

SERVINDO? 

 

André Feliphe Jales Coutinho368 

Brenda Seabra Rodrigues Lima369 
 

RESUMO 
 
As juventudes se agenciam com um amplo espectro de possibilidades em viver e em 
lidar com os desafios desse momento específico. Um dos recursos que compõe esse 
manejo são os grupos juvenis, tanto os conduzidos por adultos e direcionados aos 
jovens quanto os organizados por meio dos próprios jovens. Então, esta discussão 
se deu por meio do eixo 1 do projeto de extensão universitária “Juventudes e Redes 
de Vida: Ações de Enfrentamento à Violência Letal Contra Jovens no Bairro de Felipe 
Camarão”, o qual pesquisou os grupos juvenis de uma comunidade periférica de 
Natal-RN - os demais eixos se voltaram às ações com coletivos juvenis (eixo 2) e com 
profissionais do Sistema de Garantia de Direitos (eixo 3). A partir das respostas 
produzidas por membros desses grupos juvenis se evidenciaram discursos 
referentes à “drogadição” e às juventudes. Discursos esses localizados em posições 
ético-políticas hegemônicas, atrelando-se a alguns elementos, como: a Guerra às 
“Drogas”; o proibicionismo; a estigmatização das comunidades periféricas; a 
suposta (re)produção de sujeitos encapsulados, expropriados de seu contexto de 
vida e de suas relações com os outros e o mundo. Desse modo, discutem-se as 
concepções de juventudes e “drogas” que orientam essa sistematização. Em seguida, 
trata-se do histórico desse projeto de extensão e de aspectos metodológicos da 
investigação do eixo 1. Por fim, desdobra-se nos conteúdos hegemônicos evocados 
pelos grupos juvenis, buscando superar algumas compreensões simplistas, 
removendo carapuças e trançando mechas de cabelos, conectando e agenciando 
outros modos de relacionar-se e agir com a “drogadição” e as juventudes. 
 
Palavras-chave: Juventudes. Grupos Juvenis. Drogas. Periferia. Contextos de 
vulnerabilidade. 
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A PARTICIPAÇÃO E O CONTROLE SOCIAL NO CONSELHO MUNICIPAL DE 

DIREITOS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE JOÃO PESSOA: LIMITES E 

DESAFIOS 

 

Elaine Farias de Santana370 

Maria do Socorro de Souza Vieira371 

Marlene de Melo Barboza Araújo372 

Ana Lúcia Batista Aurino373 

 

RESUMO 
 
 
No atual cenário de ataque aos direitos sociais vivenciado no Brasil, faz-se 
necessário estimular e qualificar o debate sobre todas as formas de participação 
social, e buscar meios para fortalecer as instâncias de controle social. Este estudo é 
fruto de uma pesquisa realizada no Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) de João Pessoa-PB em 2017, e tras uma análise do controle 
social enquanto ferramenta de luta para conquista de direitos. Os resultados obtidos 
reforçam a importância da educação política dos cidadãos para enfrentar os efeitos 
nocivos dos valores captalistas que têm enfraquecido paulatinamente esses espaços 
de luta. Numa sociedade cada vez mais necessitada de assistência, o controle social 
é um mecanismo de defesa garantido por lei para lidar com essa problemática. Nos 
conselhos de direitos comungam atores de diferentes campos da sociedade civil e 
do Estado, com a missão de garantir a efetivação de direitos, e isso exige uma série 
de questões que historicamente tem sido conquistada com muita dificuldade. Como 
exemplo de tais questões estão à garantia de estrutura adequada, pessoas 
capacitadas e o diagnóstico atualizado das problemáticas. Estas questões foram 
avaliadas no CMDCA de João Pessoa e serão apresentadas neste trabalho para 
contribuir com o atual debate em torno dos desafios na área do controle social na 
especificidade de crianças e adolescentes. 
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DIREITO À EDUCAÇÃO: A EXPRESSÃO DOS DIREITOS HUMANOS NA ESCOLA EM 

TEMPO INTEGRAL 

 

Almira Almeida Cavalcante374 

Magdeliny Lima de Albuquerque375 

 
 
RESUMO 
 
Este artigo reflete sobre o direito à educação, enquanto direito humano universal, 
contemplado no Artigo XXVI da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH). Por conseguinte, a educação ocupa lugar central na mediação da conquista 
de outros direitos. Nossa proposta aqui é analisar o espaço ocupado pelos direitos 
humanos na Educação Básica, ampliando a reflexão para modalidade de educação 
em tempo integral. Esta experiência resulta do trabalho como assistente social em 
uma escola pública que oferta a Educação Básica em João Pessoa, capital da 
Paraíba/Brasil no período de 5 anos. A metodologia de investigação foi desenvolvida 
por meio da observação participante, numa perspectiva crítica dialética de análise 
do cotidiano escolar. Para tanto, utilizamos: além da observação das atividades 
diárias na escola, diário de campo, consulta a documentos e legislação sobre 
educação no contexto integral, relatórios e fichas de atendimento dos estudantes e 
referências bibliográficas. O contexto analisado permeado por aspectos antagônicos 
presentes na vida da população atendida, no qual se fundem relações de inclusão e 
exclusão; proteção e desproteção; segurança e vulnerabilidade; pós-modernidade e 
conservadorismo; direito efetivado e direito violado; dentre outras contradições 
que se manifestam no mesmo espaço. O olhar investigativo desvelou o caráter 
excludente de um ambiente diversificado em termos de relações sociais e direitos. 
Percebemos encontros e desencontros entre as diferenças e similitudes que 
envolvem questões de gênero, étnicas, pessoa com deficiência, entre outras. Apesar 
do avanço legal previsto no Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, 
concluímos que a efetivação da proposta caminha a passos lentos. 
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EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTO JUVENIL: DESAFIOS POSTOS AOS 

DIREITOS HUMANOS 

 

Arianne de Moura Soares376 

Larissa Maria Souto Moura377 
 

RESUMO 

 
O presente estudo parte da compreensão da exploração do trabalho infanto-juvenil 
enquanto uma grave violação de direitos de crianças e adolescentes, que se insere 
enquanto uma expressão da questão social, caracterizada pelas as contradições 
estruturais e/ou conjunturais inerentes ao sistema capitalista, por este ser 
fundamentado nos princípios da desigualdade, da propriedade privada e da 
coisificação humana. Seu principal objetivo é revelar que a existência de trabalho 
infantil em índices tão altos, reflete as condições gerais da população, 
transparecendo as desigualdades sociais, e o fortalecimento do processo de exclusão 
sistêmica. É apresentado em linhas gerais o histórico das políticas públicas voltadas 
a crianças e adolescentes, trazendo os marcos legais e centrais no fortalecimento 
dos direitos humanos desse segmento social, sobretudo no Brasil. A materialização 
deste artigo se deu através de pesquisa bibliográfica, estudo de dados quali-
quantitativos e consulta a legislação vigente. Que nos levam às conclusões que no 
Brasil há uma diferenciação estrutural que determina as formas de se lidar com 
essas e outras expressões da questão social. 
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REDE DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO MUNICÍPIO DE 

CAJAZEIRAS-PB: LIMITES E POSSIBILIDADES DA AÇÃO INTERSETORIAL 

 

Alânya Albuquerque dos Santos378 
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Ana Lúcia Batista Aurino381 

 
 

RESUMO 
 
O presente artigo é parte de uma pesquisa de dissertação de Mestrado em Serviço 
Social cujo objeto de estudo versa sobre a ação intersetorial da Rede Local de 
Proteção no município de Cajazeiras-PB que atua na efetivação da proteção integral 
de crianças e adolescentes. Buscamos em nosso objetivo geral analisar os limites e 
possibilidades da ação intersetorial no processo de garantia da proteção dos direitos 
humanos de crianças e adolescentes na Rede de Proteção do referido município. 
Especificamente, abordamos os resultados das análises dos dados da pesquisa 
desvelando alguns desafios encontrados no exercício diário do trabalho profissional 
que envolvem ações intersetoriais junto a Rede de Proteção. Evidenciamos os 
obstáculos para a concretização das ações intersetoriais, principalmente no que 
remete a fragilidade da forma como são executados os atendimentos que necessitam 
de ações conjuntas e articuladas com outras instituições, as extensas 
burocratizações dos serviços e a necessidade de capacitação para todos os 
profissionais que integram o SGDCA e que fazem parte dessa Rede de Proteção no 
município de Cajazeiras-PB.  
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: CONTRIBUIÇÕES DO(A) PSICÓLOGO(A) NO CREAS NA 

PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

Daphne Trindade Siqueira382 

Ilana Lemos de Paiva383 

 
RESUMO 
 
O presente trabalho tem como objetivo refletir a respeito da atuação do(a) 
psicólogo(a) na proteção a crianças e adolescentes, especificamente no Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), partindo da experiência do 
estágio curricular obrigatório. A imersão na prática se deu no Serviço de Proteção 
e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), no dispositivo da 
zona Oeste de Natal/RN, atravessado pelo referencial da Psicologia Comunitária. 
Teve como objetivo o acompanhamento do trabalho do(a) profissional de 
Psicologia nas atividades realizadas em prol da proteção de crianças e 
adolescentes, dentre elas: visitas domiciliares e institucionais, atendimentos 
multidisciplinares e reuniões de equipe. A partir do experienciado, constatou-se a 
relevância da presença do(a) psicólogo(a) nas equipes do serviço, especialmente 
na atuação em casos que envolvem a infância e a adolescência. Notou-se como a 
formação deficitária no âmbito da assistência reflete na atuação, sendo 
imprescindível a capacitação continuada desse profissional, visando a reflexão 
sobre o que está sendo realizado e a permanência de um olhar crítico, bem como a 
efetivação da proteção e da garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. 
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PROTEÇÃO DE CRIANÇAS MIGRANTES E REFUGIADAS: UM ESTUDO DA 

OC21/2014 DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

 

Maria Luísa Pacífico Brandão Meira384 
 

RESUMO 

 

Embora os Estados possuam autonomia para definir suas políticas migratórias, bem 

como os mecanismos de controle fronteiriço, devem observar e respeitar os 

instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos. Assim, 

considerando o aumento do fluxo migratório de crianças nos últimos anos e 

observando a ausência de aporte jurídico específico sobre a proteção internacional 

direcionada à infância migrante, países da América Latina, entre eles o Brasil, 

solicitaram à Corte Interamericana de Direitos Humanos a elaboração de Parecer 

Consultivo sobre quais medidas devem ser adotadas pelos Estados com relação às 

crianças em condição migratória, ou aos seus pais, de acordo com os instrumentos 

de proteção existentes no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Este artigo, 

portanto, utilizando a metodologia qualitativa e bibliográfica, expõe as 

problemáticas apresentadas pelos Estados solicitantes da Opinião Consultiva que 

resultou no Parecer Consultivo OC21/2014, bem como apresenta os padrões 

adotados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos relacionados às medidas 

de acolhimento de crianças migrantes e refugiadas que devem ser tomadas pelos 

Estados e analisa os desafios e perspectivas para o Estado brasileiro com relação a 

proteção dessas crianças. 
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DIREITOS DOS MIGRANTES E REFUGIADOS: UMA ABORDAGEM JURÍDICOSOCIAL 

E LITERÁRIA 
 

Daniela Lustosa Lopes385 

 
 

RESUMO 

 

O presente trabalho insere-se no contexto do crescente fluxo migratório mundial e 

no Brasil, considerando os impactos decorrentes deste fenômeno no que pese os 

direitos humanos. O seu objetivo refere-se a evidenciar o prisma da cidadania e de 

identificação do “Quem” refugiado, em busca da compreensão da falibilidade dos 

direitos humanos. Busca a alteridade na construção do direito e identifica a 

necessidade do conhecimento da tragédia para uma mudança na matriz ética nas 

relações humanas. Este tema multidimensional é abordado mediante recurso de 

fazer convergir narrativas literárias com a doutrina jurídica num procedimento 

bibliográfico-dedutivo. Para este fim, utiliza-se primeiramente um apanhado 

histórico, que colabora para a situação das características que englobam a migração 

e o refúgio e suas nuances no perpassar do tempo, com a devida perspectiva atual. 

Em seguimento, como eixo do trabalho, há um desenvolvimento filosófico 

sociojurídico, de conceitos que se camuflam nas legislações da seara migratória e de 

refugiados, assim como da imersão na experiência literária, como fonte de empatia 

e alteridade e meio de afastamento da violência e da supressão de liberdade. 
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MERCOSUL E POLÍTICAS MIGRATÓRIAS: NORMATIVAS INSTITUCIONAIS SOBRE 

MOBILIDADE LABORAL 

 

Thalita Franciely de Melo Silva386 

Thays Felipe David de Oliveira387 

Deisiane da Conceição Viana de Santana Valdevino388 

 
 

RESUMO 
 
As migrações laborais têm se constituído como uma importante força motriz do 
processo de globalização que tem afetado os Estados, uma vez que implica em 
processos complexos de governança, proteção de trabalhadores migrantes, 
desenvolvimento econômico e cooperação internacional. Por se tratar de um 
fenômeno que necessita de uma abordagem holística, as migrações laborais 
necessitam de respostas coordenadas a nível regional que possam garantir a livre 
circulação de trabalhadores migrantes intrabloco. Nesse sentido, este artigo visa 
explanar sobre as normativas institucionais sobre mobilidade laboral adotada no 
âmbito do Mercosul. Para tanto, foram analisadas às principais decisões adotadas 
pelo Conselho de Mercado Comum, no que se refere à mobilidade laboral, desde 
1991, no momento da sua criação até 2017. 
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ANÁLISE ACERCA DA PROTEÇÃO DOS REFUGIADOS NA AMÉRICA LATINA: 
ADAPTAÇÃO CULTURAL COMO DIREITO FUNDAMENTAL DOS 

REFUGIADOS 

 

Izabella Felix Morais389 

Laysa Mara Azevedo Ximenes390 
 

RESUMO 

O presente trabalho se propõe a realizar uma análise geral do panorama atual sobre 
a proteção dos direitos dos Refugiados na América Latina, destacando a adaptação 
cultural dos Refugiados como Direito Fundamental previsto. Para tanto, inicia com 
a diferenciação entre os termos “migrante”, “refugiado” e destaca as situações de 
migração forçada, apresentando com a devida cautela para garantir a necessária 
proteção a cada um desses grupos e situações. Ainda, apresenta as ações e medidas 
realizadas na América Latina, com primeiro enfoque na Declaração de Cartagena, 
destacando sua fundamental importância na definição ampliada do termo 
“refugiado” e elencando seus principais pontos e inovações na garantia dos direitos 
desse grupo vulnerável. Também apresenta o Plano de Ação do México (PAM), 
evidenciando seus quatro capítulos e sua relevância nas situações concretas 
vivenciadas em toda a região latino-americana. Por fim, considera as disposições 
anteriores definidas em convenções e reuniões sobre os direitos fundamentais dos 
refugiados e elenca como direito fundamental a adaptação cultural destes em seu 
país de recebimento, destacando sua a importância e necessidade para garantia da 
qualidade de vida do grupo. 
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UMA ANÁLISE HISTÓRICA SOBRE OS REFUGIADOS QUE BUSCAM PROTEÇÃO NO 

BRASIL 

 

Valnise Verás Maciel391 

Marlene Helena de Oliveira França392 

Segislane Moésia Pereira da Silva393 

Valnia Lima Veras Mariani Alves394 

 

RESUMO 
 
O presente artigo tem o objetivo de descrever a realidade dos refugiados que 
migram para o Brasil em busca de proteção por estarem sofrendo algum tipo de 
ameaça por motivo de raça, religião ou nacionalidade, bem como por causa de 
guerras ou de perseguição política. Pretende-se realizar, ainda, uma abordagem 
histórica sobre refúgio, migração e asilo, tomando como contraponto a legislação 
brasileira, juntamente com dados obtidos e publicados pela Agência da ONU para 
Refugiados - ACNUR e do Comitê Nacional para Refugiados - CONARE - referente à 
idade, profissão e origem desses refugiados. A metodologia utilizada se baseia na 
revisão da literatura sobre o tema, bem como de uma análise documental, na qual 
está entre os autores: Nadja de Araújo, Guilherme Assis de Almeida, Hannah Arendt, 
Luiz Paulo Teles Ferreira Barreto, Margarita Rosa Gavíria, Margarida Mejía. Nas 
considerações finais, fica exposto e evidente que a situação dos refugiados, que 
procuram o Brasil para se proteger, carece de mais discussões e de um maior apoio 
estatal brasileiro, vez que o atual governo não tem se mostrado favorável a 
desenvolver políticas públicas e qualidade de vida para os Refugiados. 
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CIDADANIA E PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS 
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O ENTENDIMENTO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS 

SOBRE OS “CRIMES DE LESA-HUMANIDADE” EM CONTRAPOSIÇÃO COM AS 

DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Suyane Alves de Queiroga Vilar395 

 

 
 

RESUMO 
 
Observando a salvaguarda da vida humana preconizada pelo Sistema 
Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, o presente artigo se propõe a 
comparar o reconhecimento dos “crimes de lesa-humanidade” na esfera jurídica 
internacional (Corte Interamericana de Direitos Humanos) com o sistema jurídico 
nacional (Supremo Tribunal Federal). A partir do exame documental das decisões 
proferidas nos dois órgãos jurisdicionais, foi possível perceber que, no Brasil, não 
há responsabilização individual aos perpetradores da violência durante o período 
ditatorial, pela prática de “crime de lesa-humanidade”. Concomitantemente, foi 
constatado também, o reflexo externo deste entendimento. 
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MINHA CASA... E A VIDA? 

OS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NOS CONJUNTOS HABITACIONAIS DO 

PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB 

 

Rayssa Bernardino de Lacerda396 

Maria de Lourdes Soares397 
 

 

RESUMO 
 
 
Em um contexto de extrema ofensiva neoliberal que tem imposto vários desafios a 
política de habitação de interesse social em todo o país, faz-se necessário investigar 
como se tem dado a sua implementação na cidade de João Pessoa-PB. O presente 
estudo consiste, dessa forma, em uma pesquisa de campo sobre a política 
habitacional na capital paraibana, que tem como objetivo analisar a efetivação do 
direito à cidade e à moradia digna através do Programa Minha Casa Minha Vida para 
as famílias de baixa renda, segundo a disponibilidade de serviços e equipamentos 
públicos. A pesquisa de campo foi realizada nos quatro conjuntos habitacionais mais 
bem equipados com os serviços e equipamentos públicos de saúde, educação e 
transporte público, com a aplicação de formulários com os beneficiários originais. 
Como resultado, o estudo afirmou a hipótese da pesquisa, ao identificar a carência 
de serviços e equipamentos públicos nos entornos dos conjuntos habitacionais 
pesquisados na cidade de João Pessoa, evidenciando o paradoxo e as contradições 
entre as várias legislações vigentes que afirmam o direito à cidade e à moradia digna, 
e o que vem sendo efetivado pelo Programa. 
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UMA ANÁLISE DOS CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA 

 

Mariane Izabel Silva dos Santos Lima398 

Jonathan Anderson de Lima399 

 
 

RESUMO 
 
 
Este artigo apresenta uma pesquisa sobre o Benefício de Prestação Continuada e a 
problemática envolvendo a análise dos critérios necessários para concessão desse 
benefício, especialmente o requisito de renda. Aborda também como o cenário 
político atual é desfavorável para os direitos sociais e o quanto as propostas 
legislativas em trâmite no Congresso Nacional buscam garantir esse retrocesso, 
como a Reforma da Previdência. Sendo assim, o objetivo do estudo foi analisar se os 
critérios para a concessão do Benefício de Prestação Continuada são eficazes. Os 
principais autores utilizados na pesquisa foram: Goes (2018), Bovolenta (2011), 
Monsani, Moreira e Silva (2013) e Silva (2012). Este estudo de cunho bibliográfico, 
metodologicamente foi instrumentalizado a partir do método hipotético-dedutivo 
com uma abordagem qualitativa. As conclusões alcançadas com essa pesquisa 
permitem-nos depreender que o art. 20, § 3º, da Lei Orgânica de Assistência Social 
não é critério suficiente para aferir a renda das famílias brasileiras, haja vista que é 
necessário analisar outros aspectos importantes da vida dos candidatos a esse 
benefício. Por fim, a temática dessa pesquisa dialoga com a proposta deste grupo de 
trabalho, haja vista que aborda direitos voltados ao exercício da cidadania dentro de 
um Estado Democrático. 
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O DIREITO HUMANO À ÁGUA 

 

Flávio José Rocha da Silva400 
 

 

RESUMO    

A água pode estar cada vez mais inacessível aos mais vulneráveis economicamente 
por causa das novas circunstâncias políticas e econômicas criadas como resultado 
de sua mercantilização como se fosse um produto qualquer. A privatização da água 
caminha a passos largos no Neoliberalismo imperante como atual modelo 
hegemônico. No Brasil, é cada vez maior o número de cidades que são atendidas por 
empresas privadas de saneamento básico e o cenário da administração das águas 
brasileiras ganha novos atores privados em um palco antes dominado pelo setor 
público. Esta mudança nos leva a perguntar até que ponto o direito humano à água 
está garantido com as novas configurações da administração da água no Brasil, 
respeitando a resolução A/RES/64/292 da Organização das Nações Unidas 
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS NO CONTEXTO DAS NAÇÕES UNIDAS E SUAS 

REVERBERAÇÕES NO NÍVEL LOCAL: O PAPEL DO COMITÊ PARAIBANO DE 

EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 

 

Isabela Victória Barbosa Nogueira e Silva401 

Raquel Bezerra Cavalcanti Leal de Melo402 

 
 
 

RESUMO 
 
Este trabalho discute a educação para os direitos humanos no contexto do quadro 
normativo das Nações Unidas e como um eixo de política pública no Estado da 
Paraíba, com foco no mapeamento das ações do Comitê Paraibano de Educação em 
Direitos Humanos (CPEHD). Criado em 2007, o Comitê contribuiu para o 
desenvolvimento de metas e estratégias relacionadas à educação em direitos 
humanos, constantes no Plano Estadual de Educação (PEE) para o período 2015-
2025. A centralidade da educação em, por e para os direitos humanos para a 
construção de uma cultura de paz torna relevante investigar a contribuição do 
Comitê em todos os níveis, modalidades e etapas de ensino da Paraíba, tal como 
estabelecido na meta 13 do PEE. A visão sistêmica aqui adotada permite ressaltar a 
articulação entre o internacional e o local, observando as reverberações das 
diretrizes das organizações intergovernamentais sobre a matéria – com destaque 
para a ONU e a UNESCO – no estado da Paraíba. Conclui-se que, apesar dos esforços 
envidados até os dias atuais em prol da educação em direitos humanos, a Paraíba e 
o Brasil como um todo precisam de novas perspectivas e estratégias para a 
implementação da EDH, dada a sua importância para o fortalecimento do estado 
democrático de direito e dos objetivos de desenvolvimento sustentável. 
Especialmente a partir de 2019, testemunhamos no Brasil o gradual 
desmantelamento do aparato institucional de direitos humanos no nível federal. 
Neste cenário, ressalta-se a centralidade do papel dos comitês estaduais de 
educação em direitos humanos, a exemplo do CPEDH. 
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CONSERVADORISMO COMO INSTRUMENTO CAPITALISTA EM 

TEMPOS DE BARBÁRIE 

 

Segislane Moésia Pereira da Silva403 

Marlene Helena de Oliveira França404 

Valnise Verás Maciel405 
 

RESUMO 
 
As discussões apresentadas no presente artigo visam oferecer apontamentos 
críticos para o debate das particularidades da barbárie social em nossa atual 
conjuntura. O objetivo do estudo tem como pano de fundo as implicações 
provocadas socialmente com a implantação do capitalismo na busca pela 
manutenção da ordem vigente hegemônica. Para isso a metodologia se faz através 
de uma pesquisa bibliográfica e exploratória de natureza qualitativa utilizando 
autores renomados, além de artigos e websites como fonte de embasamento. 
Pretende-se esclarecer que tal sistema possui um forte instrumento ideológico, o 
conservadorismo. Tal fenômeno constrói uma verdadeira barbárie social, 
compreendida como uma naturalização das expressões da questão social, desprezo 
por imigrantes, supressão de direitos, antagonismo aos direitos humanos, racismo, 
discriminação de gênero, religião e sexualidade, discurso de ódio, criminalização da 
violência, a matança policial, a banalização da vida humana. Nesse tocante, o mesmo 
possui relevância social no instante e torna-se instrumento na luta pela resistência 
e enfrentamento dessas expressões da atual barbárie social. Dessa maneira, analisar 
os impactos do conservadorismo na contemporaneidade da sociedade brasileira é 
condição básica e necessária para construção de estratégias de enfrentamento 
dessas problemáticas em uma conjuntura de extrema-direita que ameaça 
constantemente a garantia de direitos sociais e humanos em suas múltiplas 
dimensões. 
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS MULHERES NEGRAS E A SUA 

INVISIBILIDADE DIANTE DO SISTEMA JUDICIÁRIO.406 

 

Maria Eduarda Rocha Nascimento407 

Mariana Viana408 
 

RESUMO 
 
 
Diante das especificidades e vulnerabilidades que afetam as mulheres negras no 
contexto brasileiro, resultado de uma longa história marcada por inúmeras 
opressões, busca-se evidenciar com o presente artigo as consequências desse 
contexto na violência doméstica e familiar contra as mulheres negras. Além disso, 
pretende-se ressaltar a invisibilidade das mulheres negras em situação de violência 
diante do sistema de justiça, visto que a Lei Maria da Penha tem produzido efeitos 
mais efetivos na realidade das mulheres brancas. Dessa maneira, foram analisados 
dados obtidos através do Atlas da Violência e do Mapa da Violência para sustentar 
as afirmações em questão e evidenciar que as mulheres negras têm sido deixadas à 
margem dessa proteção prometida pela Lei supracitada. 
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O DIREITO HUMANO DA TRANSPARÊNCIA PARA O CIDADÃO 

UM ESTUDO SOBRE A RELAÇÃO ENTRE  LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E 

DEMOCRACIA EM 109 PAÍSES 

 

Ana Flávia Campos Soares de Carvalho409 

Aline da Fonseca Cavalcanti410 

 
RESUMO 
 
 
Considerando a transparência pública como um  Direito Humano e Fundamental 
nos Estados Democráticos, foi proposto neste artigo um estudo que objetiva a 
investigação sobre a importância das Leis de Acesso à Informação para a 
democracia nos Estados do mundo. Para tanto, na primeira parte do estudo, estão 
dispostas as principais abordagens teóricas acerca da transparência pública no 
contexto democrático. A discussão sobre o significado e os pressupostos da 
democracia constitui momento oportuno para justificar a inserção da 
transparência como ponte e ferramenta fundamental que alavancam processos 
democráticos. A transparência nas ações dos governos permite que cidadãos 
estejam atentos aos caminhos trilhados pelos governantes e também facilita o 
surgimento de mecanismos que vão assegurar responsividade. A análise baseia-se 
em dados de dois estudos mundiais: O Global Right to Information Rating (RTI), 
elaborado pelo Centre for Law and Democracy (CLD) e pelo Acess Info Europe (AIE),  
que permite a avaliação  comparativa da força dos quadros jurídicos para o direito 
à informação em todo o mundo, e, o Democracy Index 2018, da The Economist 
Intelligence Unit, que mensura o nível de democracias nos países. Por meio de 
estatística descritiva, fundamentada nos dados desses dois estudos,  obtivemos 
como resultado que a variável “Lei de acesso à informação”, de forma individual, 
ou seja, sem outros elementos mais qualitativos, não é suficiente para gerar 
impactos significativos no índice de democracia dos países analisados. 
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INTERSECÇÃO ENTRE A DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS, 

TRATADOS INTERNACIONAIS E A CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

Iranice Gonçalves Muniz411 
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RESUMO 

 
Este artigo apresenta uma pesquisa sobre as correspondências dos textos da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, do Pacto Internacional de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e 
Políticos e da Constituição Federal de 1988. Sendo assim, o objetivo principal do 
estudo foi analisar a influência dos textos internacionais na Constituição brasileira 
de 1988. Um dos autores utilizados na pesquisa foi Bobbio (2004), em seu livro A 
Era dos Direitos. Este estudo teve cunho bibliográfico. Metodologicamente, o texto 
foi dividido em três tópicos, e na conclusão afirma-se que no Brasil o PIDESC sempre 
causou preocupação aos governos quanto ao cumprimento de suas obrigações e com 
a apresentação dos relatórios com os informes sobre a observância ou não dos 
direitos humanos. 
 
Palavras-chave: Constituição Federal. Tratados internacionais. Declaração dos 
Direitos Humanos. 
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“SEM-TETO VÃO AO SHOPPING”: CONTRADIÇÕES DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO À LUZ DAS CONTRIBUIÇÕES DE KARL MARX 

 

Ericleuson Cruz de Araújo 413 

Elisa Karoline Nobrega Avelino 414 
 

RESUMO 

O presente artigo faz a análise de um ato realizado pelo movimento organizado dos 
sem-teto no Shopping Rio Sul, zona nobre do Rio de Janeiro, em agosto do ano de 
2000. Tratou-se de uma visita ao espaço considerado templo do consumo, por 
pessoas que não costumavam frequentá-lo, por não deterem o passaporte para 
ultrapassar as barreiras invisíveis que os separam desse universo: o poder de 
compra. Os sem-teto mobilizaram a força política produzida pela união dos 
indivíduos livremente reunidos e denunciaram as dicotomias da vida em sociedade. 
Através do estudo de caso, foi possível o levantamento da bibliografia consolidada 
na teoria social desenvolvida por Karl Marx no tocante ao distanciamento entre as 
garantias jurídicas anunciadas pelo Estado Democrático de Direito e a desigual 
distribuição dos meios para a sua realização, resultando em evidências das 
contradições sociais acentuadas pelo antagonismo histórico das classes, indicando 
a participação do Estado como garantidor dos interesses dominantes e na 
inviabilização da emancipação dos indivíduos expostos a esse contexto. Nesse 
sentido, ainda que crítica à superestrutura e aos instrumentos de reprodução dos 
interesses das classes dominantes, a teoria de Marx aponta para a possibilidade de 
se encontrar no Estado Democrático de Direito a estratégia política necessária para 
a igual realização dos meios necessários à manutenção da vida dos indivíduos em 
sociedade. 
 
Palavras-chave: Sem-teto; Shopping Rio Sul; Karl Marx; Emancipação; Estado 
Democrático de Direito. 
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A PROTEÇÃO DO ACNUR AOS REFUGIADOS APÁTRIDAS À LUZ DA SEGURANÇA 

HUMANA 

 

Deisiane da Conceição Viana de Santana Valdevino415 

Thalita Franciely de Melo Silva416 

Thays Felipe David de Oliveira417 
 

 

RESUMO 

O artigo pretende dar seguimento ao debate dos direitos humanos aplicado à 
migração, reconsiderando temas da agenda global, neste caso, os apátridas, sob a 
perspectiva do conceito de segurança humana. O objetivo é expor as medidas de 
assistência do ACNUR aos refugiados apátridas, a fim de trazer ao debate a 
segurança humana como um mecanismo capaz de ser utilizado na assistência aos 
refugiados. O artigo realiza breve análise do contexto internacional da apatridia, 
examina a assistência do ACNUR aos refugiados apátridas, como a campanha 
desenvolvida em prol da redução da apatridia, assim como os meios de assistência, 
integração e repatriamento. Apesar dos avanços na prevenção da apatridia, as 
soluções propostas ainda não são suficientes para a resolução do problema.  
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ENTRE A INSTITUCIONALIDADE E A LUTA: A CORTE BRASILEIRA COMO AGENTE 

EMANCIPADOR? 

 

Valter Henrique Pereira Júnior418 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo visa analisar a possibilidade da Corte brasileira atuar como um 
agente transformador, contribuindo para emancipação dos sujeitos de direito pela 
via judicial. Para tanto, destaca-se as bases do empoderamento judicial relacionadas 
aos direitos das minorias ligados à dignidade da pessoa humana, face os poderes 
políticos majoritários. Aponta-se para os fatores institucionais, políticos e 
extrajurídicos que paralelamente contribuem para o desenvolvimento de uma 
conduta mais proativa por parte da Corte brasileira, como a judicialização da política 
e a baixa representatividade dos mecanismos clássicos de tomada de decisão 
majoritária. Por fim, coloca-se os possíveis riscos de uma expansão que vai além de 
uma atuação ativista e dentro dos autos, e tem se materializado em verdadeiras 
atuações políticas ilegítimas e fora dos autos, violando as bases da democracia e por 
consequência, os direitos humanos.  
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DIREITOS HUMANOS, LIBERDADE DE EXPRESSÃO E MÍDIA: ANÁLISE DOS 

DISCURSOS DE JAIR BOLSONARO 

 

Fernanda Catarina da Silva Ferreira419 

Amanda Ferreira da Silva420 

 

RESUMO 
 
 
Este artigo busca promover um estudo sobre os Direitos Humanos e a Liberdade de 
expressão na mídia, com foco no conteúdo de discursos de Jair Bolsonaro. O aporte 
teórico consiste na discussão acerca do significado da liberdade de expressão, 
através de organizações que defendem os Direitos Humanos, enfatizando a 
importância da comunicação e a construção de um relacionamento efetivo com a 
mídia nacional e internacional, a partir de embasamentos teóricos relacionados aos 
direitos humanos, liberdade de expressão e comunicação. Devido a natureza do 
objeto de estudo adotaou-se os seguintes procedimentos metodológicos: pesquisa 
bibliográfica, coleta de discursos de Jair Bolsonaro em jornais online e no Twitter e 
análise de conteúdo desses discursos. A partir da análise dos tuítes e reportagens, 
observa-se que Jair Bolsonaro possui um discurso machista, preconceituoso e 
autóritário, apesar de tentar demonstrar o contrário e devido a sua maneira de 
expressar-se acaba gerando muita crítica e repercussão negativa na mídia nacional 
e internacional. 
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VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS NA MÍDIA E RESISTÊNCIA: O CASO 

DIANA NO JORNAL AQUI PE 

 

Ana Maria Conceição Veloso421 

Patrícia Paixão de Oliveira Leite422 
 

 

RESUMO 

 

Este artigo aborda um caso de violação dos direitos humanos cometido pelo jornal 

impresso Aqui PE, com circulação no Grande Recife, e o processo de 

responsabilização aplicado à empresa. Trata-se de um estudo de caso que, a partir 

dos aportes da Economia Política da Comunicação, analisa os dispositivos 

discursivos usados em uma cobertura violadora de direitos, correlacionando-a a 

uma ação de resistência, tocada pela sociedade civil. O recorte de análise se foca na 

capa do jornal, a qual traz o corpo da moradora de rua, Diana, com a genitália à 

mostra, depois de ter sido espancada até a morte pelo companheiro. Observou-se a 

reprodução cultural e simbólica do patriarcalismo, do classismo e do racismo, bem 
como as possibilidades de resistir à violação de direitos. 
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“REINCIDENTE” – TV CORREIO E AS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS PELO 

PROGRAMA POLICIALESCO CORREIO VERDADE 

 

Mabel Dias dos Santos423 

 
 
RESUMO 
 
Em 2015, a ANDI – Comunicação e Direitos, em parceria com outras entidades que 
lutam pelo direito à comunicação, lançaram o Guia de Monitoramento: violações de 
direitos na mídia brasileira (volumes I, II e III), que mostra o trabalho realizado por 
uma equipe de pesquisadores que monitorou 28 programas policialescos exibidos 
por emissoras de TVs brasileiras e que violaram dispositivos legais presentes na 
Constituição Federal, Código de Ética dos Jornalistas, no Código Brasileiro de 
Telecomunicações e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O presente artigo tem 
como objetivo mostrar as violações aos direitos humanos que são realizadas, 
constantemente, pelos programas policialescos na Paraíba, e para isso, analisamos 
uma reportagem exibida em outubro de 2018 no programa Correio Verdade, 
realizada pela repórter Jacilene Marques, da TV Correio, em que percebemos as 
violações, de pelo menos, três direitos assegurados às pessoas que se encontravam 
detidas pela Polícia Militar em uma delegacia de João Pessoa, acusadas de tráfico de 
drogas: desrespeito à presunção de inocência, preconceito pela condição 
socioeconômica e violação do direito ao silêncio. Apesar de existir uma legislação, 
códigos e convenções que versam sobre Direitos Humanos para coibir este tipo de 
produção nas TVs brasileiras, não há, por parte das emissoras de radiodifusão, 
nenhum respeito a elas, nem uma fiscalização eficaz por parte de órgãos, como o 
Ministério das Comunicações, Ciência e Tecnologia para que elas sejam devidamente 
cumpridas. 
 
Palavras-chave: Direito à comunicação; Direitos humanos; Monitoramento da 
mídia; Policialesco.  
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A ATUAÇÃO PARADIGMÁTICA DA MÍDIA NA VEICULAÇÃO DE CASOS DE 
VIOLÊNCIA CONTRA MULHER: ESTUDO CRÍTICO DOS CASOS ELOÁ CRISTINA 

(2008) E TATIANE SPITZNER (2018) 
A ponderação constitucional na liberdade de expressão 

 
Gustavo Barbosa de Mesquita Batista424 

Alice Almeida Nóbrega425 
Juliana Trindade Ribeiro Pessoa Pordeus426 

Nathálya Lins da Silva427 
 

RESUMO 
 
A violência contra a mulher é um fenômeno que exige abordagens variadas. Há, 
certamente, uma produção cultural e do senso comum midiático que legitima 
comportamentos indicativos desta violência. O presente trabalho objetiva analisar 
o papel da mídia nesta legitimação de discursos e práticas violentas, em especial, no 
tocante à violência de gênero. Sugere-se uma ponderação constitucional que 
encontre a proporção adequada entre o gozo da liberdade de expressão e 
manifestação de pensamento e as práticas e discursos comuns à violência de gênero. 
Busca-se, com isso, estabelecer parâmetros de comunicação social comprometidos 
com os valores de uma sociedade civilizada e respeitosa dos Direitos Humanos. 
Perfazendo um breve estudo de caso, com base no comportamento das reportagens 
que trataram dos fatos, fica a pegunta sobre quais são as contribuições práticas e 
discursivas da mídia que determinam a permanência deste tipo de violência? 
 
Palavras-chave: Violência de gênero. liberdade de expressão. ponderação 
constitucional. 
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‘NÃO REPRODUZIMOS IMAGENS NESTE POST’: ESTUDO DE CASO SOBRE A 

COBERTURA DE CRIME DE TORTURA PELO BUZZFEED NEWS BR 

 

Ana Lívia Macêdo da Costa428 
 

 

RESUMO 

Diante de um cenário de espetacularização da violência na sociedade, um caso de 
tortura de um adolescente de 17 anos em um supermercado de São Paulo foi 
amplamente veiculado. Considerando este acontecido, o presente artigo evidencia a 
matéria do BuzzFeed News BR como uma alternativa à reportação do caso de 
tortura e de violação de direitos humanos. A fim de analisar o êxito do portal na 
divulgação desse episódio, utilizou-se a metodologia comparativa com base na 
Análise de Cobertura Jornalística (ACJ). Além disso, observou-se como os marcos 
regulatórios interferem na veiculação de tais temas. Com efeito, a ausência de 
imagens na matéria não reflete em uma solução única para o caso, visto que as 
práticas de veiculação midiática adentram questões muito mais amplas de recepção 
do público ao conteúdo presente na web. 
 
Palavras-chave: Jornalismo Online. BuzzFeed News Brasil. Tortura. Direitos 
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AS VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS A PARTIR DOS COMENTÁRIOS DE 

SIKÊRA JÚNIOR NO ‘CIDADE EM AÇÃO' 

 

Juliana Paula Fernandes Alves429 

 
 
RESUMO 
 
O presente trabalho busca fazer uma análise de discursos e comentários proferidos 
pelo comunicador Sikêra Júnior, no período em que apresentava o programa Cidade 
em Ação da TV Arapuan, afiliada da RedeTV! na Paraíba. Para o estudo, considerou-
se as características comuns dos programas policialescos e identificou-se as 
violações à Declaração Universal dos Direitos Humanos, e outros documentos, nos 
comentários do apresentador. Dessa maneira, se discute o papel do jornalista 
enquanto agente produtor de conhecimento e guardião da justiça social. 
 
 
Palavras-chave: Jornalismo Policialesco; Violação; Direitos Humanos; Sikêra 
Júnior. 
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A POLÍTICA DA PÓS-VERDADE E SEUS REFLEXOS NA DEMOCRACIA BRASILEIRA 

 

Eduardo de Medeiros Nóbrega430 

Gabriela Muniz Barbosa431 

 
 
RESUMO 

 
O presente artigo aborda a pós-verdade no contexto dos processos democráticos, 
bem como a ascensão das mídias digitais como potencializadoras da disseminação 
de informações falsas. Com o objetivo de discutir a política da pós-verdade e seus 
reflexos na democracia brasileira, o presente estudo desenvolveu-se partindo de 
uma metodologia bibliográfica. Aoós a introdução, o desenvolvimento foi dividido 
em três tópicos, chegando-se à conclusão com a constatação de que existe um sério 
impasse entre o direito à liberdade de expressão e o direito à informação nos pleitos 
democráticos, e que há demanda pública por um maior debruçamento do Estado 
brasileiro no sentido de compatibilizar esses direitos no processo democrático 
nacional. Vive-se em um período em que as inovações tecnológicas são voltadas para 
a propagação de mensagens, mas não conseguem avançar de maneira efetiva na 
coibição da pós-verdade, razão pela qual se fazem necessárias políticas públicas 
efetivas a fim de preservar os princípios fundamentais garantidos pela Constituição 
Federal de 1988.  
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DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA: OS DESAFIOS NO CONTROLE DAS FAKE 

NEWS NOS PROCESSOS DEMOCRÁTICO 
 

Fernando Jorge Ebrahim Lima e Silva432 

Henrique Cavalcanti de Santana433 
 

RESUMO 

Por mais que a disseminação da desinformação seja um fenômeno bastante 
conhecido na história da comunicação, as novas tecnologias tendem a popularizar 
as denominadas notícias falsas, fazendo deste um momento especialmente 
preocupante tendo em vista os recentes ataques, através do uso desse mecanismo, 
a importantes processos democráticos em todo mundo. Assim, as Fake News 
figuram como um dos principais vetores a fragilizar as democracias, devendo ser 
combatidas, controladas e minimizadas. No entanto, um dos maiores desafios em 
combater as Fake News, fora a questão tecnológica envolvida, é garantir que as 
medidas para coibir sua divulgação não afetem a liberdade de expressão e o direito 
à informação. 
 
Palavras-chave: Eleições. Fake News. Liberdade de Expressão. Direito à 
Informação. Cidadania. 
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CRIMINOLOGIA FEMINISTA E SISTEMA PENAL: UMA ANÁLISE DA CONSTRUÇÃO 

DOS ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO E SUA REPRODUÇÃO NAS DECISÕES JUDICIAIS 

SOBRE CRIMES DE ESTUPRO NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

Júlia Gomes da Mota Barreto434 

Ana Letícia de Oliveira Bezerra Fernandes435 

 
RESUMO 
 
A desigualdade de gênero, que é o fundamento essencial do patriarcado, perpassa 
todas as estruturas da sociedade, fazendo-se presente ao determinar às mulheres 
papéis de inferioridade e comportamentos especificamente atribuídos ao gênero 
feminino. Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar, além 
dos conceitos de gênero e patriarcado, os crimes sexuais, mais especificamente o 
crime de estupro, como sendo resultados de uma violência de gênero, produto 
destas relações desiguais entre homens e mulheres. A partir do estudo de obras 
sobre a criminologia crítica feminista, busca-se compreender o sistema penal 
como parte do sistema patriarcal, violador dos direitos das mulheres e 
duplicador da violência contra elas e analisa-se como os estereótipos de gênero 
são reproduzidos nos discursos dos magistrados do estado do Rio Grande do 
Norte ao julgarem os crimes de estupro, dificultando o acesso das mulheres à 
justiça. 
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ASPECTOS HISTÓRICOS DA FAMÍLIA MONOGÂMICA E SEUS MECANISMOS DE 

DOMINAÇÃO DAS MULHERES 

 

Rafaela Leandro Pereira436 

Maria Gabriella Florencio Ferreira437 

Nívia Cristiane Pereira da Silva438 

Nathália Pereira Paredes439 

 

RESUMO 

 
Este trabalho possui o objetivo de tecer reflexões acerca dos determinantes sociais 
e históricos que são responsáveis por transferirem às mulheres espaços 
subvalorizados na vida social e coletiva, mais precisamente a partir da constituição 
da família monogâmica com a emergência do sistema capitalista. Enfatizamos, 
desse modo, que é a partir do surgimento da propriedade privada e da monogamia 
que as relações patriarcais passam a fazer parte da estratégia de acumulação de 
riquezas. Para tanto, fizemos uso da pesquisa bibliográfica, a partir de uma seleção 
de obras que dialoguem com a exploração das mulheres à serviço do capital de 
maneira crítica e histórica. Metodologicamente, o texto possui duas partes: 
primeiro, aborda-se as constituições familiares pré-históricas e o surgimento da 
propriedade privada; depois, a urgência da família monogâmica para a acumulação 
de riquezas, evidenciando as explorações submetidas às mulheres. 
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HISTÓRIA DA SUBJETIVIDADE JURÍDICA SEXO-GÊNERO DISSIDENTE: A 

NARRATIVA DE NINA KELLY 

 

Sérgio Pessoa Ferro440 

 
RESUMO 
 
Este trabalho conta a história de vida de Nina Kelly, nascida em 05 de junho de 1959, 
em Serraria/PB, travesti, transformista, costureira, destaque de escola de samba. Do 
interior, migrou para a capital ainda adolescente, onde se estabeleceu. A narrativa 
foi construída com base numa metodologia interdisciplinar, elegendo o gênero 
textual da entrevista comentada como método de produção discursiva. 
Posicionamos os estudos sobre direitos humanos entre a teoria literária, história, 
geografia, psicologia e direito. A perspectiva de Maurice Halbwachs nos oferece o 
conceito de memória enquanto construção social, de modo que o individual e o 
coletivo se cruzam em nossas lembranças. Assim, através das reminiscências de 
Nina, pretendemos mergulhar na memória social da comunidade LGBT em João 
Pessoa. Em contato com a análise do discurso, a publicação apresenta elementos 
para pensar uma hermenêutica histórica constitucional a partir das subjetividades 
sexo-gênero dissidentes. 
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O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA E SUAS FORMAS DE EXPLORAÇÃO: 

SEXO, RAÇA E CLASSE 

 

Maria Gabriella Florêncio Ferreira441 

Rafaela Leandro Pereira442 

Nívia Cristiane Pereira da Silva443 

Nathália Pereira Paredes444 
 

 

RESUMO 

 

Este trabalho busca tecer reflexões acerca do desenvolvimento do capitalismo, 

considerando de maneira eminente as suas formas de exploração e opressão sobre 

as mulheres, argumentando que esse sistema se estrutura no racismo, no 

patriarcado e em classes fundamentais para sua manutenção e acumulação de 

riquezas. Assim, analisaremos como essas estruturas impactam na vida das 

mulheres nas suas multiplicidades de sexo, raça e classe. Para tanto, fizemos uso da 

pesquisa bibliográfica, a partir de uma seleção de obras que dialoguem com a 

exploração das mulheres a serviço do capital de maneira crítica e histórica. 
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O FEMINICÍDIO E AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº. 13.104/15: UMA ANÁLISE 

SOCIOJURÍDICA A PARTIR DA REALIDADE DA PARAÍBA1 

 

Fernanda Fernandes de Oliveira445 

Ana Luísa Celino Coutino446 

Gustavo Barbosa de Mesquita Batista447 

 

 

RESUMO 

 
O presente artigo tem como escopo analisar o fenômeno do feminicídio e a Lei nº. 
13.104/15 ante a realidade do Estado da Paraíba. Procura-se apreciar a temática a 
partir de uma perspectiva histórica e cultural, verificando o histórico da violência 
doméstica no Brasil e seus institutos legais de combate. Trata-se de uma pesquisa 
do tipo descritiva, tendo por objetivo compreender a qualificadora do feminicídio, 
sua forma e incidência na Paraíba, e, utilizando-se do método indutivo de 
abordagem, pois partiu de dados empíricos dos casos de homicídio/feminicídio 
ocorridos na Paraíba durante um determinado espaço temporal, para analisar a 
eficácia da Lei nº. 13.104/15, ou seja, partiu de casos particulares para uma 
afirmação generalizante, além de utilizar-se do método estatístico, ao buscar dados 
quantitativos institucionais. O percurso metodológico encetou-se com a técnica de 
levantamento bibliográfico e documental, examinando o decurso da violência de 
gênero e das implicações da Lei do Feminicídio sobre o fenômeno analisado. 
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O DIREITO À SAÚDE: OMISSÃO INCONSTITUCIONAL E AS POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE SAÚDE PARA A POPULAÇÃO LGBTIQ+ EM JUAZEIRO DO NORTE 
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Marcos Victor Novais da Silva de França450 

André Soares Oliveira451 

 

RESUMO 
 
O acesso à saúde é um direito constitucionalmente garantido de forma coletiva e 
especializada na esfera nacional através do Sistema Único de Saúde (SUS), pautado 
nos princípios doutrinários de universalidade, integridade e equidade. Entretanto, 
diversas formas de hierarquização  e de discriminação  institucionais impedem o 
acesso e a efetiva assistência à saúde de determinados setores mais vulneráveis da 
sociedade. Esse é o caso da população LGBTIQ+ (lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis/transexuais/transgêneros, intersexuais, queers, e demais não elencados), 
objeto de pesquisa deste estudo. Nesse tocante, percebe-se que essa população é 
posicionada à margem da sociedade por questões relativas à sexualidade que é 
divergente do modelo heteronormativo aceito socialmente. Assim, o direito à saúde 
desse recorte populacional não é cumprido, situação essa demonstrada em casos de 
intolerância e segregação organizacional que abarcam o nicho LGBTIQ+ desde a 
tentativa de acesso até o tratamento oferecido pelos estabelecimentos de saúde. 
Destarte, esse artigo visa demonstrar a inconstitucionalidade por omissão existente 
entre o direito fundamental integral à saúde e sua aplicabilidade ineficaz frente à 
população supracitada. Para tanto, observa-se todo o aparato jurídico 
complementar de tal direito no ordenamento brasileiro, sua caracterização e 
necessária atuação do Estado para efetivá-lo, bem como sua estruturação no SUS 
perante os três níveis governamentais, enfatizando as políticas do município de 
Juazeiro do Norte/CE. 
  
Palavras-chave: Direito Fundamental à Saúde. População LGBTIQ+. Omissão 

Inconstitucional. Direitos Humanos. 
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UMA ANÁLISE FEMINISTA DOS PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA DA VONTADE, DA 

AUTONOMIA PRIVADA E DA AUTODETERMINAÇÃO 

 

Pâmela Kelly Holanda Brito452 

Caroline Sátiro de Holanda453 

 

RESUMO 
 

A igualdade formal entre os sexos já se encontra positivada pelo Direito brasileiro. 
As mulheres já podem votar e ser votadas. As mulheres estão mais escolarizadas 
que os homens e já têm acesso ao mercado de trabalho. Pode-se concluir, assim, 
que as mulheres têm autonomia? O presente artigo pretende analisar a construção 
teórica acerca da autonomia da vontade e da autonomia privada, averiguando se as 
mulheres foram incluídas no projeto econômico e político de liberdade e 
emancipação. Para tanto, em um primeiro momento, foi feita uma breve digressão 
histórica, trabalhando a passagem da autonomia da vontade para a autonomia 
privada. Em um segundo momento, foi trabalhado o princípio da autonomia da 
vontade sob um enfoque feminista. Por fim, tomando a realidade social brasileira 
como base, analisou-se, ainda sob a perspectiva feminista, os princípios da 
autonomia da vontade, da autonomia privada e da autodeterminação. A pesquisa 
relevou que as pretensas conquistas das mulheres não passaram de concessões ou 
fissuras, de um sistema político e econômico feito por homens e para homens. 
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A ATUAÇÃO DAS MULHERES NO TRÁFICO DE DROGAS NA SOCIEDADE 

PATRIARCAL: AUTONOMIA OU SUBMISSÃO? 
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RESUMO 
 

O presente artigo tem como objetivo discorrer acerca da imagem socialmente 
construída em torno da figura feminina ao longo dos séculos, sobretudo, em razão 
de uma representação estereotipada das mesmas, vista como dócil e incapaz de 
cometer crimes. Alguns estudos apontam, dentre eles, a obra “A mulher delinquente: 
a prostituta e a mulher normal”, escrita por C. Lombroso e G. Ferrero, a partir da 
qual por um longo período associou-se às mulheres, tão somente a prática de delitos 
passionais ou abortos e infanticídios, os chamados crimes contra a maternidade. 
Contraditoriamente, em tempos atuais, as estatísticas comprovam que  as mulheres 
estão sendo encarceradas pelo cometimento de crimes contra o patrimônio e 
majoritariamente por associação ao tráfico de drogas. Portanto, delitos bem 
distintos em relação aos quais eram imputadas antes. Busca-se então, neste estudo, 
analisar o universo feminino e como a sociedade determina espaços dentro da 
legalidade, bem como na ilegalidade "associação ao tráfico de drogas". A base 
metodológica do artigo pauta-se na revisão bibliográfica, com destaque para as 
seguintes categorias de análise: sociedade, pobreza e gênero. Pretende-se ainda, 
utilizar-se dos dados do sistema de informações e estatísticas penitenciárias 
(INFOPEN). O que nos levou a concluir que o número de mulheres encarceradas pelo 
crime de associação ao tráfico de drogas cresce significativamente no  Brasil e que a 
figura masculina encontra-se presente na vida de algumas mulheres em um misto 
de influência ou motivação, observamos também não ser esse o único motivo para a 
atuação feminina nessa prática delituosa. 
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A MATERNIDADE SOROPOSITIVA:  

OS DIREITOS HUMANOS E GARANTIA DO SER MÃE  
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Ezymar Gomes Cayana458 
 

RESUMO 

 

No Brasil, nota-se o aumento das infecções sexualmente transmissíveis, entre elas, 
a Aids, a qual vem sofrendo alterações na sua etiologia. Este trabalho, através de 
uma revisão integrativa da literatura disponível em bancos de dados eletrônicos 
(Scielo, portal de periódicos CAPES, Biblioteca Virtual de Saúde e MEDLINE), possui 
o objetivo de demonstrar a perspectiva da maternidade no contexto da 
soropositividade e de como esse contexto é associado à garantia dos Direitos 
Humanos. Ao término dessas etapas, tem-se como resultado discursivo que a visão 
sobre a maternidade, na vivência do HIV, possui o foco no papel reprodutivo da 
mulher, dando maior ênfase na saúde do filho do que na saúde da gestante. Conclui-
se, então, que seria importante rever o papel social da mulher na condição de 
reprodutora, bem como rever a condição da saúde da mulher dentro das políticas 
de saúde brasileira. 
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INEFICÁCIA DA LEI MARIA DA PENHA NA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS 

PROTETIVAS DE URGÊNCIA 

 

Izabel Maria Almeida Machado Paiva459 

Margarete Almeida Nepomuceno460 
 

RESUMO 

 

O presente artigo demonstra uma análise sobre a ineficácia da lei 11.340/2006, 
conhecida por Lei Maria da Penha, na aplicação das medidas protetivas de urgência, 
realizada através da verificação das informações contidas nos boletins de ocorrência 
(BOs), registrados na Delegacia da Mulher (DEAM) Norte de João Pessoa. Considera-
se que essa Lei viabilizou maior rapidez nas medidas protetivas emergenciais, uma 
vez que a própria delegacia pode solicitar ao juiz o afastamento do agressor, o que 
anteriormente só poderia ser realizado por intermédio de um advogado. Constatou-
se que apesar deste avanço no combate a violência doméstica contra a mulher, há 
uma grande morosidade da Justiça em conceder medidas protetivas, o que faz com 
que inúmeras mulheres venham a ser novamente violentadas, podendo chegar até 
a morte. Ademais, quando concedidas, há muitas vezes, o descumprimento do artigo 
24-A da lei, por parte do agressor, que volta a agredir e ameaçar a vítima. Para tanto, 
a metodologia utilizada para esse fim foi uma pesquisa quantitativa dos casos, com 
a coleta de dados constantes nos BOs, dos meses de maio, junho, julho, agosto e 
setembro de 2018; e qualitativa a partir da observação do perfil das vítimas. Essa 
observação se deu através das variáveis sexo, idade, classe social, profissão, estado 
civil, número de filhos e nível de escolaridade, além das tipificações dos casos, o 
funcionamento da delegacia, o acolhimento das vítimas e por fim, a solicitação ou 
não das medidas protetivas e a sua eficácia quanto a proteção à vítima. 
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CONTROLE E CULPABILIZAÇÃO DA VÍTIMA: A INFLUÊNCIA DAS QUESTÕES DE 

GÊNERO NO ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA MULHER 
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RESUMO 
 
 
Mesmo diante dos crescentes números de violência sexual contra mulher, sabemos 
que os mesmos ainda não conseguem abarcar a realidade, essa subnotificação 
acontece entre outros fatores, pela baixa procura das vítimas pelo auxílio dos órgãos 
oficiais, o que dificulta a investigação e a responsabilização do autor. Nesse contexto 
o presente artigo busca fomentar o debate a cerca da violência sexual contra mulher, 
de modo a expor quais os empecilhos existentes no campo social, jurídico e prático 
que desestimulam as vítimas a buscarem ajuda nos órgãos oficiais do Estado. Entre 
os motivos expostos estão o desconhecimento, dependência econômica e emocional, 
medo de represália, culpa, vergonha, o fato da maioria dos agressores serem 
parceiros íntimos ou conhecidos, descrença no sistema jurdiciário, despreparo dos 
agentes público no atendimento, o tipo de ação penal, disficuldade de dilação 
probatória inerente a própria natureza dos delitos sexuais. Concluímos que em 
conluio com sociedade partriarcal, o Estado, que deveria ser guardião dos preceitos 
constitucionais, descumpre o princípio da dignidade da pessoa humana, ao infringir 
uma segunda violência contra a mulher já vítimizada. 
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UMA ANÁLISE A PARTIR DA LETRA DA MÚSICA “OI, FAKE” 
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RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objetivo propor questionamentos acerca da cultura do 
estupro exposta nas  músicas e também por em pauta o motivo da manutenção da 
cultura de expor através da música as violências, já que a música é uma das artes 
mais populares no nosso país. Para que dessa forma seja possível afirmar nesse 
trabalho que as artes de modo geral, a cultura em si é moldada, não está posta muito 
menos imposta, é apenas uma padrão construido por quem pratica. Sendo assim o 
artigo foi dividido em três partes. A primeira é responsável por abordar de maneira 
jurídica o crime de estupro e elenca as novas atualizações e as questões acerca dessa 
modernização. Na segunda parte é colocada a definição da cultura do estupro e como 
ela se fortificou no território brasileiro através do nosso recorte histórico. Na 
terceira e última parte é feita a análise da música “ Oi, fake” da banda La Fúria e de 
toda a situação na qual foi escrita e assim são feitos outros questionamentos sobre 
as letras das músicas e a sociedade  que vivenciamos. Afinal, o nosso problema é 
musical ou social?  
 
Palavras-chave: cultura do estupro; problema; musical; social.  
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E EU NÃO SOU UMA MULHER? VIOLÊNCIA SEXUAL CONTRA MULHERES NEGRAS 

NO BRASIL E A PERPETUAÇÃO DO PERÍODO ESCRAVAGISTA 

 

Karla Beatriz Aroucha Andrade 

 

 

RESUMO 
 
O presente artigo descreve através de pesquisas bibliográficas, de forma qualitativa 
acerca da violência sexual que as mulheres negras sofrem desde o período 
escravagista, no qual as mesmas eram violentadas pelos senhores de terras, homens 
brancos ricos, a violência e subjugação da mulher negra ao ser tratada de maneira a 
satisfazer os desejos sexuais dos senhores forçadamente e hipersexualização dessas 
mulheres que culminou na forma execrada, na maneira como a sociedade atual trata, 
oprime e violenta a mulher afro brasileira, em um contexto de desumanização, de 
forma a entender que interseccionalidade raça gênero, a qual deve ser analisada e 
pensada como forma de ver a sua contribuição à sociedade e qual a sua consequência 
para as políticas públicas inclusivas e tradução jurisdicional da sociedade. Deste 
modo, o artigo contemplará um questionamento de como a sociedade brasileira 
atual enxerga a mulher negra e em qual posição de vulnerabilidade a mesma se 
encontra desde o período colonial até os dias atuais.  
 
Palavras-chave: Mulher Negra; Violência Sexual; Interseccionalidade; Raça; 
Gênero. 
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O PAPEL DA ASSESSORIA JURÍDICA POPULAR NA EFETIVAÇÃO DO DIREITO AO 

ACESSO À JUSTIÇA PELAS PESSOAS LGBTs: UMA PESQUISA JUNTO À ONG 

CORDEL VIDA NO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA 

 

Igor de Andrade Bretas467 

Tatyane Guimarães Oliveira468 
 

 

RESUMO 
 
No campo da luta pela efetivação e garantia de direitos humanos da população LGBT, 
a assessoria jurídica popular se coloca como forma de resistência às violações de 
direitos, especialmente no que se refere às mulheres e à população LGBT. 
Historicamente, o poder judiciário reproduz a discriminação e a violação de direitos 
humanos contra a população LGBT, se colocando como um obstáculo para efetivação 
de seus direitos. O objetivo do presente trabalho é fazer um relato de experiência 
sobre as atividades de assessoria jurídica popular às mulheres e à população LGBT 
atendidas no Centro de Orientação e Desenvolvimento de Luta pela Vida - CORDEL 
VIDA, no estado da Paraíba – Brasil, analisando a relação entre as condições 
objetivas e subjetivas de vida dessas pessoas, a violação de seus direitos humanos e 
o (não) acesso à justiça. Serão utilizadas como fonte de dados complementares às 
experiências aqui relatadas, documentos e relatórios produzidos no âmbito da 
assessoria jurídica popular em HIV/aids do CORDEL VIDA. As experiências da 
assessoria jurídica popular em hiv/aids do cordel vida, nos últimos dez anos, tem 
mostrado que a pobreza aliada ao racismo, ao patriarcado e a lgbtfobia, têm sido 
determinantes na vida da população lgbt, em especial de mulheres transexuais, 
assim como têm definido as formas de (não) acesso à justiça por parte dessa 
população. Seja pela invisibilidade ou através de decisões declaradamente 
discriminatórias, o poder judiciário ainda é um obstáculo ao acesso à justiça da 
população LGBT no Brasil. 
 
Palavras-chave: População LGBT. Assessoria Jurídica Popular. Acesso à Justiça.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS E MOVIMENTO LGBT+: CONQUISTAS, 

TENSÕES E RESISTÊNCIAS 

 

Amanda Leal Barros de Melo469 

Maria de Nazaré Tavares Zenaide470 
 

RESUMO 
 
 
Constata-se, ao longo das últimas décadas, a evolução das estratégias e ações de 
articulação do movimento LGBT+, com a finalidade de ver contempladas as suas 
demandas, seja junto ao poder legislativo, executivo ou judiciário. Uma das 
principais pautas de reivindicação é pela implementação de políticas públicas 
educacionais que permitam a efetivação, no ambiente escolar, do reconhecimento e 
promoção da plena cidadania dos indivíduos LGBT+. Contudo, simultaneamente aos 
avanços já alcançados nos campos da educação, saúde, cultura, assim como quanto 
às conquistas concretizadas a partir de marcos jurídicos e legislativos, constatou-se 
também o fortalecimento de um contramovimento de caráter conservador e 
excludente, negador de direitos humanos, declaradamente empenhado à 
obstaculização de conquistas que promovam identidades e afetividades contrárias 
às ditadas pela heteronormatividade. A análise do cenário político brasileiro na 
atualidade, revela grande resistividade à manutenção e avanços das conquistas 
LGBT+ e indica também quais posturas a militância precisará adotar a fim de evitar 
a desestabilização e perda dos progressos já efetivados, postura essa que, em nossa 
análise, tem se verificado. Assim, com especial amparo nas obras e estudos de 
Magendzo (2002), Giroux (2015), (Duarte; Pereira (2011); Candau (2006), Carvalho 
e Pereira (2015), Gomes (2016), Pereira (2016), Freire (1987; 1996) e outros, 
buscamos discutir, por meio de uma pesquisa qualitativa, com contornos 
exploratórios e fazendo uso dos métodos bibliográfico e documental, as relações 
entre Pedagogia Crítica, Educação em Direitos Humanos, Movimento LGBT+ e 
Políticas Públicas Educacionais. 
 
 
Palavras-chave: Pedagogia Crítica, Educação em Direitos Humanos, Movimento 
LGBT+ e Políticas Públicas Educacionais.  
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E A LUTA LGBT: UMA APROXIMAÇÃO 

TEÓRICA E POLÍTICA 

 

Gustavo de Sousa Cardozo Costa471 

 
RESUMO 
 
 
Este artigo busca a partir de uma pesquisa bibliográfica documental, uma 
aproximação teórica entre a Educação em Direitos Humanos e a luta de lésbicas, 
gays, bissexuais, gays e transexuais (LGBT), a fim de estabelecer três aprendizados 
possíveis para o movimento LGBT em relação às teorias e experiências da Educação 
em Direitos Humanos enquanto um campo não-hegemônico, interdisciplinar e 
multicultural. Na introdução será feita uma contextualização dos avanços da pauta 
LGBT no Brasil, da resposta conservadora à conquista de direitos e sobre o avanço 
do autoritarismo. Nos tópicos seguintes serão elaborados três aprendizados ao 
movimento LGBT, a partir da Educação em Direitos Humanos. Por fim concluir que 
é imprescindível que a pauta LGBT se aproxime do campo de construção política da 
EDH. 
 
Palavras-chave: Educação em Direitos Humanos. Luta LGBT. Direitos Humanos  
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O PROCESSO EDUCACIONAL NO CURSO DE MEDICINA: REGULAMENTAÇÕES DO 

DIREITO E DA MEDICINA SOBRE A VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA 

 

Vanessa Gomes de Sousa Alves472 

Rita de Cassia Cavalcanti Porto473 

 

 
 
RESUMO 
 
 
O objetivo do presente artigo foi analisar a relação entre as intervenções médicas 
realizadas em mulheres, com o intuito educativo, as regulamentações do direito, 
sobre a violência obstétrica, e da medicina, para o ensino em hospitais 
universitários, a fim de verificar se aqueles documentos dão balizamentos para a 
proteção à mulher em situação de violência obstétrica e se nestes há menção sobre 
a educação em direitos humanos no curso de medicina. Esse objetivo foi 
estabelecido considerando o cenário crítico o qual mulheres são vítimas de violência 
obstétrica, em razão de serem submetidas a procedimentos desnecessários apenas 
com a intenção de ensinar aos futuros médicos como realizar determinado 
procedimento. Nessa perspectiva, trabalhamos com a pesquisa teórica-reflexiva, 
revisão literária e análise documental com o intuito de ressaltar a importância da 
Educação em Direitos Humanos no curso de Medicina. 
 
 
Palavras-chave: Violência obstétrica. Mulher. Educação em Direitos Humanos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
472 Mestranda em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas pelo Programa de Pós-graduação 
em Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. E-mail: vanessa.gsa1@gmail.com 
473 Doutora em Educação. Profa. Dra. dos Programas de Pós-Graduação em Educação (PPGE) e de 
Direitos Humanos (PPGHD) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Coordenadora do Grupo de 
Estudos e Pesquisas da Pedagogia Paulo Freire (GEPPF). E-mail: ritaccporto@gmail.com 



 
 

301 
 

 

MANDALA DO CONHECIMENTO: EDUCAÇÃO, SEXUALIDADES E DIREITOS 

HUMANOS 

 

Henrique Pereira dos Anjos Castilho 474 

Andréia de Souza Virgulino 475 

Mayara Cristinny Silva de Albuquerque 476 

 
 

RESUMO 
 
Este artigo propõe analisar questões sobre educação, sexualidades, gênero e direitos 
humanos a partir da da oficina da mandala do conhecimento realizada com os alunos 
do curso de extensão “Gênero, sexualidade epistemologia e política dos corpos”. 
Como metodologia selecionamos a pesquisa descritiva e bibliográfica e o método de 
abordagem participativo. Assim, estruturamos a nossa análise em três momentos: 
Inicialmente, traremos o conceito de direitos humanos e explicaremos o que é 
mandala e sua metodologia participativa, em seguida, descrevemos sobre as 
vivência na aplicação da mandala e seus significados e por último, apresentamos a 
importância de trabalhar esses temas com métodos diversificados para 
desconstrução de tabus relacionados a sexualdiade. 
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DIREITOS HUMANOS E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES NEGRAS 

 

Luana Luizy Rodrigues Santos477 

Glória Rabay478 

 
 

 
RESUMO 
 
A cultura política no Brasil ainda é masculina, heterossexual e branca, sendo os 
critérios de raça, orientação sexual e sexo fatores condicionantes para permitir que 
alguns grupos sociais sejam representados e outros invisibilizados nas instituições 
legislativas brasileiras. Assim, o presente artigo propõe traçar um perfil das 
mulheres negras que conseguiram extrapolar essas barreiras e se elegerem. 
Propomos discutir a representação parlamentar das mulheres negras, no Congresso 
Nacional, nas eleições de 2014, a primeira na história do Brasil a registrar dados 
sobre cor/raça dos/as candidatos/as pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A nossa 
perspectiva é a partir do feminismo negro e dos Direitos Humanos, percebemos que 
as brasileiras negras possuem o direito humano à participação política negado. 
Dessa maneira, apresentamos dados de algumas mulheres negras que acessaram o 
parlamento federal, em 2014, quem são elas, quais os partidos compõem, quais são 
as pautas travadas por elas no Congresso Nacional e qual é o perfil socioeconômico 
e educacional. A partir da análise de dados percebemos ser necessária a reserva de 
vagas no Legislativo, que inclua não apenas sexo, mas também um olhar étnico-
racial que construa alternativas que propiciem as mulheres negras ocuparem de 
maneira mais igualitária a arena política. 
 
 
Palavras-chave: Mulheres negras. Política. Direitos Humanos. Cidadania. 
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DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO INTEGRAL: UM ESTUDO SOBRE O BULLYING EM 

RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL E/OU DA IDENTIDADE DE GÊNERO 

 

Maria Socorro Silva Miranda479 

 
 
 

RESUMO 
 
 
O presente trabalho apresenta uma pesquisa sobre a abordagem dos educadores no 
tocante à questão da diversidade, com enfoque ao bullying em razão da orientação 
sexual e/ou identidade de gênero e foi realizada em uma escola de João Pessoa/PB. 
No desenrolar deste estudo, diversos autores e estudiosos na área foram 
consultados para o embasamento conceitual e empírico do assunto, fazendo-se 
também um breve histórico dos temas relacionados, sendo eles o bullying, a lesbo-
homo-bi-transfobia e a educação integral pautada nos Direitos Humanos. A seguir, 
foram ilustrados e comentados os resultados da pesquisa de campo participativa 
qualitativa realizada através de questionários. Após a análise da pesquisa, 
constatou-se que, mesmo com sensíveis mudanças trazidas pelos programas Mais 
Educação e Brasil Sem Homofobia, há ainda muito que se fazer para que haja uma 
educação plenamente acessível, em que se respeite e se trabalhe com o mote da 
diversidade sexual e dos Direitos Humanos.  
 
 
Palavras-chave: Diversidade. Direitos Humanos. Bullying. Lesbo-homo-bi 
transfobia. Educação Integral. 
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EDUCAÇÃO FEMININA: A PRECARIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO E SEUS IMPACTOS NAS 

CONDIÇÕES ATUAIS DE ACESSO E PERMANÊNCIA DAS MULHERES NEGRAS NAS 

UNIVERSIDADES480 

 

Bárbara Coelho Nery Lima Barros481 

Lídia Laís Balbino Gomes482 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho pretende analisar a situação das mulheres em relação ao acesso às 

universidades e suas condições atuais de permanência no sistema educacional 

brasileiro, assim como analisar de que forma a estruturação social molda, define e 

afeta a vida das mulheres negras, realizando a intersecção entre classe, raça e 

gênero. Partimos da crítica à naturalização dos papéis de gênero, e analisamos sua 

construção ao longo da história, mostrando que as diretrizes do corpo social 

propiciaram uma cultura de exclusão e opressão. Visando isso desenvolvemos 

críticas ao sistema patriarcal e ao racismo enraizado na sociedade, sempre com foco 

na educação das mulheres, evidenciando as especificidades das mulheres negras 

nessa linha de raciocínio. Outrossim, traremos a discussão com relação ao acesso e 

permanência das mulheres nas universidades, chamando atenção para os 

programas de assistências estudantis existentes, e em como os cortes destes 

atingem negativamente as mulheres, sobretudo as negras. 
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“A FAVOR DA FAMÍLIA TRADICIONAL E CONTRA A IMPOSIÇÃO DA IDEOLOGIA 

DO GÊNERO”: IDEOLOGIA DE GÊNESIS E PÂNICO MORAL 

 

Franklin Duarte Kobayashi483 

 
 

RESUMO 
 
Este artigo propõe reflexões acerca do que vem sendo comumente chamado de 
“ideologia de gênero” e de posicionamentos ditos “a favor da família tradicional”. O 
interesse pelo tema tem origem em inquietações pessoais referentes ao papel em 
que ele desempenhou durante as últimas eleições presidenciais no Brasil. A 
relevância acadêmica desse estudo dá-se pelo fato de que as discussões envolvendo 
os posicionamentos “a favor da família tradicional”, contra a “ideologia de gênero”, 
tem pautado os rumos políticos da sociedade e portanto, faz-se necessário um olhar 
científico sobre tal fato. O artigo pauta-se na análise de discurso, por meio de uma 
breve contextualização de um caso em que a pastora Ana Paula Valadão foi 
protagonista, relacionando-o com uma recente fala da também pastora e atual 
Ministra Damares Alves. Para tanto, será utilizado um referencial teórico a fim de 
contribuir com as reflexões, lançando mão de autores que dialogam com o tema e 
introduzindo os leitores acerca das práticas discursivas em que tais falas e 
posicionamentos são (re)produzidos. Dando seguimento pelos caminhos de uma 
etnografia digital, ampliaremos a discussão buscando analisar os 
supramencionados casos e costurando-os com outros de igual teor. As reflexões 
sobre o tema somadas às leituras do material reunido, permite concluir que os 
posicionamentos ditos “a favor da família tradicional” e contra a “ideologia de 
gênero” dão-se sob a forma de um combate aos estudos de gênero e de uma 
repressão aos indivíduos e grupos sociais cujos comportamentos são tidos como 
“antinaturais”, tais como pessoas LGBTQ+ e mulheres feministas. 
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O ÓDIO AO LGBTQIA+ NA HISTÓRIA 

 

Louise Hermania de Oliveira Marques484 
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RESUMO 
 
 
A comunidade LGBTQIA+ é vítima do ódio presente em atitudes preconceituosas e 
discriminatórias, estão expostas ao perigo de tornarem-se vítimas de violência física 
e psicológica. Este estudo se justifica pelo interesse da autora em aprofundar-se na 
temática, além de que sua relevância social e jurídica se assenta no fato de que trata-
se de questões que geraram intenso clamor perante o Direito e demais searas da 
sociedade, haja vista o aumento da discriminação, violência e incentivo a 
perseguição à esse grupo social. Assim, o presente estudo busca analisar a presença 
do LGBTQIA+ em toda a história das civilizações. Cumpre informar de que maneira 
o ódio é incorporado em nossa sociedade contra essa parcela da população. Nesse 
passo, a propagação de um discurso discriminatório, que coloca as relações da 
comunidade LGBTQIA+ em um lugar de perversão, faz parte da nossa herança de 
perseguição e ódio. Para aprofundar a discussão do tema, utilizou-se a revisão da 
literatura pertinente, bem como a análise documental e da legislação correlata. A 
conclusão que se pode extrair das leituras e de todo aparato doutrinário e 
jurisprudencial é de que o amor entre iguais não é uma criação da modernidade, 
verificou-se a sua presença nas mais diversas civilizações, que o assemelhavam e o 
incorporavam de formas distintas. Constatou-se que a resistência predominante nos 
representantes do povo em editar leis direcionadas a comunidade LGBTQIA+, 
mascara, na verdade, preconceitos compartilhados por nossos gestores.  
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: REFLEXÕES SOBRE A MEDIAÇÃO DE 

CONFLITOS E O COMBATE A TODO TIPO DE DISCRIMINAÇÃO NO CONTEXTO 
ESCOLAR 

 
Josinaldo Monteiro da Silva486 

Mayanny Laís Evaristo Araújo487 

Uriel Mendes Carneiro de Oliveira488 
Francisco Ribeiro Viana489 

Joseval Dos Reis Miranda490 

RESUMO 

 
A educação em direitos humanos é imprescindível para combater todo tipo de 
discriminação social e promover a efetiva cultura de paz. Dentro desse contexto, este 
trabalho tem como objetivo refletir sobre as concepções, tendências e perspectiva 
da Educação em Direitos Humanos e a Mediação de Conflitos de modo que possamos 
compreender a importância desse tipo de educação na construção de um mundo 
empático, justo, democrático e pacífico. Para fundamentar nosso estudo apoiamo-
nos nas reflexões de Diniz e Costa (2016), Carvalho (2014), Silveira (2014), entre 
outros, de maneira que consigamos entender os possíveis impactos da EDH na 
mudança de postura dos sujeitos, corroborando no combate a qualquer prática 
educativa abusiva e discriminatória. Sendo assim, adotamos a pesquisa bibliográfica 
para elaboração desse trabalho. A EDH e a Mediação de Conflitos são instrumentos 
essenciais para a construção de uma cultura de paz e, consequentemente, o 
enfrentamento do preconceito e luta contra as atitudes discriminatórias nos mais 
diferentes contextos sociais. Vale destacar que este trabalho justifica-se pela urgente 
necessidade de (re)pensarmos como tem-se configurado as relações sociais e as 
práticas educativas. Considerando, nesse caso, que a análise de alguns dados 
apontados pelo Atlas da Violência 2019 evidenciou-nos um elevado índice de 
violência contra os grupos tidos como minoritários e que, portanto, a EDH pode 
ajudar a modificar essa preocupante realidade. Dessa maneira, esperamos que 
nosso estudo contribua para uma mudança de postura dos sujeitos no que se refere 
ao respeito às diversidades tanto na escola quanto na sociedade e o 
desenvolvimento de uma educação que favoreça a autonomia e emancipação dos 
indivíduos.  
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TRAVESTIS, TRANSSEXUAIS E ESCOLARIZAÇÃO: UMA TRAJETÓRIA DE 

CONSENSOS PARCIAIS E PROVISÓRIOS 

 

Kléber Neves Marques Júnior491 

 
 
RESUMO 
 
O presente artigo é parte do trabalho de conclusão de curso em Serviço Social 
intitulado: “(Des)continuidade no espaço educativo: reflexões sobre a trajetória 
escolar/acadêmica de travestis e transexuais usuários(as) do Centro de Cidadania 
LGBT de João Pessoa/PB no período de agosto a dezembro de 2018”, cujo objetivo 
foi investigar as experiências educacionais de pessoas trans usuárias do Centro de 
Cidadania LGBT. Considera-se a escola um importante espaço para a socialização 
dos sujeitos, mediante suas possibilidades de ampliação cultural e o chão fértil para 
acolher e debater as diferenças, portanto, materializar a inclusão. É na escola que se 
aprende corporizações pautadas por uma significação: os corpos e as mentes 
adequados aos modos hegemônicos de ser homem e ser mulher postos pela 
heteronormatividade. No entanto, o sistema escolar não atinge essa homogeneidade 
pretendida, pois ali habitam corpos e identidades que extrapolam a lógica das 
identidades definidas pelo sexo biológico. Logo, não sendo a escola um espaço 
preparado para recebê-los(as), a vida das pessoas trans pode ser marcada pela 
violência e pela transfobia. Para essa investigação, foi desenvolvida uma pesquisa 
de campo de enfoque quanti-qualilitativo, de cunho exploratório e de abordagem 
crítico-dialética, com 5 (cinco) pessoas que se autodeclaram travestis ou 
transexuais. Para a análise do material coletado foi utilizada a técnica de análise de 
conteúdo pautada em Bardin (2011). Os resultados da pesquisa apontam para a 
dificuldade da escola em lidar com as identidades não normativas, colocando limites 
de ocupação do espaço ou, em algumas situações, a expulsão.  
 
 
Palavras-chave: Transexuais. Travestis. Escolarização. 

 

 

 

 

 

 

 

 
491 Graduado em Serviço Social pela Faculdade Internacional da Paraíba – FPB; Graduando em 
Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB; Bolsista de iniciação científica PIBIC/CNPq. 
Autor principal. 



 
 

309 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GT 18 

DIVERSIDADE RELIGIOSA, CUIDADO 

ESPIRITUAL E DIREITOS HUMANOS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

310 
 

 

O CORPO COMO TEMPLO: A REFORMA DE SAÚDE ADVENTISTA E A OBRA 

MÉDICO MISSIONÁRIA NO BRASIL DURANTE A PRIMEIRA METADE DO SÉCULO 

XX 

 

Daniel da Silva Firino492 

Carlos André Macedo Cavalcanti493 
 

 
 
RESUMO 
 
A igreja Adventista do Sétimo Dia é uma denominação cristã que surgiu durante o 
século XIX nos Estados Unidos. Ela tinha como os principais pioneiros Josef Bates, 
Thiago White e Ellen White. Esta última, no final do ano de 1844 começou a ter 
visões que foram atribuídas como vindas do céu e desta forma Ellen foi considerada 
uma profetisa moderna pelos adventistas. Durante o seu ministério profético, Ellen 
White recebeu quatro visões que disciplinavam a forma de alimentação e cuidado 
com o corpo que membros da igreja deveriam ter. Esse cuidado não deveria ficar 
restrito aos adventistas, mas também deveria ser levado para todo o mundo através 
da obra médico missionária. Várias instituições de saúde foram criadas por todo o 
mundo com objetivo de levar o evangelho como Jesus o fez trazendo a cura fica e 
espiritual ao mesmo tempo. Alguns anos após a chegada do adventismo no Brasil 
surgiu a necessidade de criar instituições como clinicas e hospitais que fizessem a 
cura através de tratamento natural e disseminasse a mensagem a adventista. 
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A IGREJA CATÓLICA E OS DIREITOS HUMANOS NA PARAÍBA 

 

Janaína Gomes da Silva494 

 
 
 

RESUMO 
 
Este trabalho aborda a atuação da Igreja Católica no estado da Paraíba sob a 
liderança do Arcebispo Dom José Maria Pires, em face da Ditadura Militar instaurada 
no País em 1964, por meio de um golpe civil-militar. Temos por escopo central 
pesquisar o período da distensão política, a qual fora iniciada pelos militares em 
1974, até o ano da promulgação da Lei de Anistia, em 1979. Destarte, esta pesquisa 
se coloca no campo da Nova História Política em seu diálogo com a História Cultural 
e, nessa perspectiva, utilizamos o conceito de Cultura Política por entender que ele 
nos auxilia na compreensão da realidade social, englobando as relações de poder em 
articulação com as relações sociais. As fontes de pesquisa empregadas para a 
realização deste trabalho foram: análise dos principais jornais de circulação da 
época, como A União, O Norte e Correio da Paraíba; o Dossiê do Regime Militar que 
se encontra no Arquivo da Arquidiocese da Paraíba; a documentação oriunda do 
Serviço Nacional de Informações (SNI) e da Comissão da Verdade da Paraíba, além 
de uma ampla revisão bibliográfica acerca do período. Acrescente-se ainda que o 
referido texto está dividido em três capítulos que buscam elucidar as seguintes 
temáticas: O processo de abertura política do Regime Militar; A atuação da 
Arquidiocese da Paraíba, com a liderança do Arcebispo Dom José Maria Pires e, por 
fim, trazer uma discussão sobre os casos de violação dos Direitos Humanos neste 
contexto histórico de “abertura lenta, gradual e segura”. 
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O COMÉRCIO DE INDULGÊNCIAS NA CONTEMPORANEIDADE, ATRAVÉS DA 

DOUTRINA DA PROSPERIDADE, PELA IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS 

(1992 – 2015) 

 

Isabelle Saraiva Tavares495 
 

 
 

RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo geral investigar a construção de certas práticas 
similares496 ao comércio das indulgências na contemporaneidade pela Igreja 
Universal do Reino de Deus (IURD). Demonstrando tais práticas a partir da análise 
de uma ligação existente entre fé, dinheiro e poder, isto baseado nos fortes discursos 
que possuem como base o imaginário religioso, utilizando de livros, processos 
crime, vídeos e reportagens, contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Tem-se 
como parâmetros teóricos Michel de Pêcheux (1969), que construiu um método de 
análise automática do discurso baseado na linguística e de Michel Foucault, para 
exemplificar como as instituições sociais criam e controlam determinadas formas de 
discurso e impedem a manifestação de outras, demonstrando como o discurso pode 
ser uma forma de poder (FOUCAULT, 2004). 
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CUIDADO ESPIRITUAL E CONTROLE: ESTUDOS SOBRE RELIGIÃO EM PRISÕES 

EUROPEIAS SERVEM PARA COMPREENDER A RELIGIÃO EM PRISÕES 

BRASILEIRAS? 

 

Lidyane Maria Ferreira de Souza497498 

 

 

RESUMO 

 
Estudos sobre religião em prisões europeias apontam para: a ruptura de uma 
suposta unidade religiosa a partir da presença crescente de imigrantes; a distinção 
entre diferentes modos de atuação do direito à assistência religiosa (assistência 
religiosa, espiritual ou pastoral); a existência ou não de relação entre modelos 
gerais de relação entre Estado e Igreja oficial, integração social e governança da 
presença da religião nas prisões; a necessidade de atentar para as possibilidades 
de agência das pessoas presas em suas práticas religiosas/espirituais. Na literatura 
brasileira, chamam atenção: a ausência de referências à classificação da assistência 
religiosa em termos pastorais ou espirituais; bem como a avaliação  crítica de 
algumas pesquisas sobre o conteúdo de algumas religiões. Apesar das diferentes 
realidades e chaves de análise, as pesquisas coincidem ao reconhecer: que as 
prisões servem para controle de populações indesejadas; que a religião pode ter 
uma função importante nesse controle; e que é necessário observar a variedade de 
formas que a agência das pessoas presas pode adquirir também quanto a sua 
religião/espiritualidade. Nesse sentido, conclui-se que as categorias das pesquisas 
europeias podem ser testadas para a compreensão das presenças e ausências da 
religião nas prisões brasileiras. 
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A CASA DE LÓ E A CASA DO OUTRO LADO DA RUA: DESAFIOS HERMENÊUTICOS 

PARA ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO INTEGRAL DA PESSOA HUMANA 

 

Uipirangi Câmara499 

Rangel Ramos500 

Viviane Costa501 
 

 

RESUMO 
 
Nenhum cuidador pressupõe-se neutro em relação ao conteúdo da fé que abarca. 
Seu fazer, discursos e práticas deixam a mostra aquilo que o fundamenta como ser 
humano. Essa é uma máxima que se aplica aos que confessam ou omitem uma 
experiência religiosa em sua vida. Portanto, ao se pensar em cuidado e 
espiritualidade, sobretudo quando de uma relação entre Direitos Humanos e 
Religião é impossível não enfrentar tal realidade e empreender um movimento de 
pesquisa e análise que deixe a mostre os compromissos prévios que orientaram o 
cuidado, sobretudo quando esse cuidado pretende o ser humano em sua 
integralidade e não em suas (pré) classificações ou estereótipos. Nesse sentido, o 
presente artigo pretende apresentar alguns desafios hermenêuticos ao cristianismo 
a partir de uma provocação das Ciências da Religião que, afirmando o princípio da 
Dignidade Humana, pergunte pelos esquecimentos interpretativos que possam se 
constituir em componentes moldadores do caráter e prática dos cuidadores. 
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AS PRÁTICAS RELIGIOSAS E A INFLUÊNCIA DA ESPIRITUALIDADE NA 

REABILITAÇÃO DE DROGADITOS 

 

Saulo Duarte Lima Ribeiro502 

Karla Muniz Barreto Oton503 

 

RESUMO 
 
 
Não obstante o desenvolvimento das Ciências da Saúde nas últimas décadas 
devido ao avanço tecnológico e a influência do racionalismo na ciência, cada vez 
mais observa-se que esta área do conhecimento tem se aberto mais às 
possiblidades de influência das práticas religiosas na preservação da saúde e na 
prevenção de doenças. Ainda que, em geral, haja um certo receio quanto a esta 
relação, já se abrem novos horizontes no que se refere à possibilidade de uso de 
práticas religiosas que visem a melhoria de patologias diversas. Neste breve artigo 
buscaremos apresentar as práticas religiosas como possibilidade eficaz na 
reabilitação de dependentes de substâncias psicoativas. O tipo de pesquisa 
utilizado foi pura, com abordagem qualitativa, fazendo uso da técnica de revisão 
bibliográfica. Concluiu-se que as práticas religiosas já são consideradas em muitos 
tratamentos em dependência química, assim como para atuar na terapia de 
codependentes, também foi observado que os índices de reabilitação são 
proclamados como satisfatórios quando comparados com outros métodos em que 
não são utilizadas práticas religiosas. 
 

 
Palavras-chave: Práticas religiosas. Espiritualidade. Reabilitação. Codependência. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
502 Doutorando e Mestre em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba (2010). 
saulo@cidadeviva.org 
503 Doutoranda em Ciências das Religiões na área de pesquisa Espiritualidade e Saúde. Mestre em 
Ciências das Religiões - Universidade Federal da Paraíba - UFPB (2015). Integrante do Grupo de 
Pesquisa Educação, Religião e Antropologia do Imaginário (GEPAI) UFPB/CNPq. 
profkarlaoton@hotmail.com 

mailto:saulo@cidadeviva.org
mailto:profkarlaoton@hotmail.com

