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APRESENTAÇÃO 
 

A “II Jornada de Estudos sobre Relações Étnico-Raciais e Outros Marcadores Sociais 

de Diferença: Estudos Interdisciplinares” surgiu de uma profícua e rica integração pessoal e 

institucional entre grupos de pesquisa de três programas de pós-graduação da Universidade 

Católica de Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro, vinculados às áreas da Psicologia, 

da Educação e do Direito.  

Mediante encontros e debates realizados em diversas oportunidades, os líderes desses 

grupos perceberam que poderia ser de grande valia para os seus projetos, assim como, para seus 

Programas de Pós-Graduação, uma iniciativa científica/acadêmica que pudesse combinar 

diferentes saberes e fazeres das suas respectivas áreas de conhecimento, na medida em que os 

fizesse convergir para um objeto de interesse comum.  

Depois de analisadas algumas possibilidades, optou-se por trabalhar com os marcadores 

sociais de diferenças, um tema transversal de alta relevância no contexto internacional e 

nacional, e que poderia tornar-se um convite para várias e ricas abordagens. 

Segundo Almeida e Szako (2009), pesquisadores brasileiros afeitos a essa temática, os 

marcadores sociais da diferença são um campo de estudo das ciências sociais que tentam 

explicar como são constituídas socialmente as desigualdades e hierarquias entre as pessoas. 

Esses autores afirmam que todas estas são diferenças construídas pela sociedade, mas tidas 

como se fossem “naturais” (ALMEIDA e SZAKO, 2009), necessitando ser colocadas sob 

discussão.  

Com efeito, quando uma sociedade é examinada – e, em seu interior, quando passa a ser 

objeto de estudo da psicologia, da educação e/ou do direito – identificamos imediatamente a 

existência de diversidades.  

Muitas das diferenças entre os indivíduos são de natureza humana como, por exemplo, 

cor da pele, idade, altura etc. – consideradas, assim, como diferenças fisiológicas, ou naturais. 

Contudo as desigualdades sociais são produto das relações estabelecidas entre os indivíduos, as 

quais refletem os conflitos de interesses de grupos ou indivíduos em relação aos outros grupos 

ou indivíduos.  

Este passou a ser o objeto de investigação de interesse comum que deu origem ao evento 

– já em sua segunda edição – e a esta coletânea de resumos dos trabalhos que foram aprovados 

pela comissão científica e apresentados durante a jornada. 



Trata-se de resultado de de pesquisas de professores e alunos de diferentes instituições, 

no Brasil e no exterior, todos debruçados sobre a mesma temática, com as especificidades 

metodológicas e interesses específicos de cada uma das suas áreas de interesse. São 

contribuições advindas da Psicologia, da Educação, do Direito, das Letras, das Ciências Sociais, 

dentre outras, muitas delas contando com recursos do CNPq, da CAPES, da FAPERJ, da 

Fundação Dom Cintra e outros órgãos de fomento à pesquisa. 

Aqui, as desigualdades sociais estão em foco, e sobre elas lançamos diversificados 

olhares, em perspectiva interdisciplinar. 

A todos desejamos uma boa leitura! Que este registro possa suscitar reflexões e que 

possamos prosseguir nesse debate em futuras edições da Jornada, que passa a ter lugar 

permanente na agenda da Universidade Católica de Petrópolis, sempre de portas abertas para 

recebê-los.  

 

Petrópolis, 29 de maio de 2019. 

 

 

 

 

 

Professora Dra. Débora Breder Barreto (PPGE/UCP) 

Professora Dra. Diana Ramos de Oliveira (PPGPSI/UCP) 

Professor Dr. Klever Paulo Leal Filpo (PPGD/UCP) 
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A CLÍNICA COM O SUJEITO NEGRO 

 

Claudina Damasceno Ozório 

Psicóloga Clínica; Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-Rio; Co-

fundadora do PapoPreta: Saúde e bem estar da mulher negra. 

 

Este resumo é resultado de um projeto de pesquisa e de práticas psicológicas que 

vem sendo construído e que aqui nomeamos de A clínica com o sujeito negro. Baseamos 

esse trabalho em nossa experiência clínica com pacientes negros que buscam por 

Psicoterapia por diversas demandas, sendo o sofrimento ocasionado pelo racismo o tema 

central de suas questões no setting terapêutico. Pretendemos colocar em questão os 

desafios que se apresentam na atualidade para essa clínica, embora específica, porém 

ainda pouco pensada. Percebemos que a realização desse tipo de trabalho exige do 

Psicólogo o conhecimento de questões sociais, políticas, culturais e raciais, temas estes 

que, geralmente, não são abordados nos programas de Graduação e Pós-graduação em 

Psicologia. Pensamos como os campos da Psicologia e da Psicanálise podem trazer 

possibilidades para a construção da clínica com o sujeito negro, pois acreditamos que a 

clínica é um espaço de micropolítica, que auxilia o sujeito a produzir novas formas de 

subjetividade e novas formas de ser sujeito em sua diferença. Para tanto, recorremos a 

autores como Winnicott, que nos auxilia a pensar a cisão do sujeito, em verdadeiro e 

falso self, como forma (talvez) de sobrevivência psíquica em sociedades estruturalmente 

racistas. Recorremos também a Achille Mbembe que discorre um pouco sobre “as formas 

africanas de autoinscrição”. Embora, ele esteja discorrendo sobre o contexto africano, 

pensamos que suas ideias, também possibilitam lançar luz sobre a discussão da cisão 

do self. Além disso, evocamos o clássico Psicanalista Frantz Fannon, que discorre sobre 

as questões do preto e a psicopatologia, nos instigando a refletir sobre a recepção do 

sujeito preto e do sujeito branco na sociedade, e consequentemente no setting terapêutico. 

Embora o autor esteja discorrendo sobre o contexto Europeu, as suas reflexões nos levam 

a pensar sobre o negro de diáspora no mundo. A intenção do presente trabalho é 

apresentar algumas questões que temos deparado na clínica com o sujeito negro e lançar 

reflexões sobre como podemos construir essa clínica na contemporaneidade, com seus 

traumas e urgências subjetivas.  

 

Palavras-chave: clínica; sujeito negro; questões raciais; micropolítica clínica.  
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ADAPTAÇÃO CURRICULAR E SUAS IMPLICAÇÕES NO PROCESSO DE 

INCLUSÃO ESCOLAR DOS ALUNOS AUTISTAS NO MUNICIPIO DE 

PETROPOLIS 

 

Márcia da Silva Loureiro 

Psicóloga. Mestranda no Programa de Pós-graduação em Educação da UCP 

Fabiana Eckhardt 

Professora do Programa de Pós-graduação em educação da UCP. Doutora em 

Educação 

 

Trata-se de uma pesquisa de mestrado recém-iniciada com objetivo de entender a 

problemática acerca da inclusão dos alunos autistas e a adaptação curricular no Sistema 

Regular de Ensino no Município de Petrópolis. Este estudo busca fornecer uma 

amostragem dos problemas e soluções no emprego de ferramentas que possam colaborar 

para o planejamento do PEI – Plano de Ensino Individualizado, documento que norteia 

as atividades educacionais de cada aluno incluso. Esse documento especifica os critérios 

e metodologias mais apropriadas como base para o currículo adaptado a ser 

confeccionado pela Coordenação Pedagógica com os Professores, a fim de planificar os 

objetivos no processo de inclusão dos alunos autistas. Esta pesquisa se justifica levando 

em consideração todas as negativas sociais às pessoas com autismo possuírem como pano 

de fundo o preconceito e a discriminação, principalmente com os alunos que não se 

encaixam num padrão “normal” de aprendizado, como demonstrado no Decreto nº 

3.956/2001, que temos “os mesmos direitos humanos e liberdade fundamentais que outras 

pessoas e que estes direitos, inclusive o direito de não ser submetidas a discriminação 

com base na deficiência, emanam da dignidade e da igualdade que são inerentes a todo 

ser humano”. Portanto, uma das perguntas deste estudo é: como estão incluídos os alunos 

Autistas da Rede Municipal de Petrópolis em relação ao cotidiano escolar, nas suas 

relações pessoais e sociais, levando em conta os graus de autismo? A metodologia deste 

estudo privilegia uma abordagem qualitativa e exploratória por entender ser a mais 

apropriada para investigar e compreender as necessidades dos alunos autistas e seu 

processo de inclusão escolar. Como instrumentos metodológicos selecionamos para a 

primeira etapa da pesquisa um levantamento junto à Secretaria de Educação Especial de 

Petrópolis sobre o número de alunos Autistas matriculados na rede pública municipal. A 

seguir, a partir da análise de relatórios pedagógicos de alunos que recebem atendimentos 

no GAAPE, serão selecionados 3 estudantes para serem acompanhados junto à escola 

afim de acompanhar o desenvolvimento do PEI, para isso, serão utilizadas entrevistas 
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semiestruturadas com a equipe da escola, observação participante e a análise das 

atividades pedagógicas dos estudantes.  

 

Palavras-chave: autista; adaptação; escola; inclusão. 
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A INDEXICALIDADE PRESENTE NOS DISCURSOS LEGAIS: REVISITANDO 

AS REGRAS DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O TRATAMENTO DE 

MULHERES PRESAS E MEDIDAS NÃO PRIVATIVAS DE LIBERDADE 

PARA MULHERES INFRATORAS   

 

Deise Ferreira Viana de Castro 

Doutoranda em Estudos da Linguagem na Pontifícia Universidade Católica 

do Rio de Janeiro. Bolsista CAPES. Professora da Universidade Católica de 

Petrópolis 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar aspectos identitários de gênero, 

por meio da indexicalidade, presentes no discurso empregado nas Regras de Bangkok - 

Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas 

de liberdade para mulheres infratoras – buscando entender como a linguagem é utilizada 

para construir posições identitárias. Procuramos situar historicamente problemas do 

encarceramento feminino, fazendo uma ponte com as Regras de Bangkok e enfatizando 

a necessidade de terem sido criadas. Como a aplicação dessas regras não parece ser prática 

comum no Brasil, consideramos alguns exemplos de sentenças judiciais de mulheres 

infratoras a fim de apresentar a (não)intertextualidade entre elas. O trabalho busca 

contribuir para o debate tendo como foco questões identitárias e de gênero presentes no 

discurso empregado nas Regras de Bangkok abordando a vulnerabilidade feminina, o 

cuidado com os filhos (já que estão presas), a violência na prisão, entre outros. A pesquisa 

tem como base teórico-metodológica trabalhos que: (a) apresentam o enfoque sobre a 

identidade como um fenômeno sociocultural que emerge e circula em contextos de 

discursos locais de interação e, mais especificamente, sobre o princípio de indexicalidade, 

o qual é fundamental para entender a maneira com que as formas linguísticas são usadas 

para construir posições identitárias; (b) abordam a importância da indexicalidade como 

ponto central na análise dos agentes semióticos no acesso às categorias e aos conceitos 

macro-sociológicos aplicados na esfera da indexicalidade micro-contextual; (c) que 

trazem à luz questões linguísticas próprias do discurso escrito e de relatos escritos 

enfatizando os mais diversos recursos que a escrita fornece para os usuários de uma 

língua. O interesse em estudar os recursos discursivos observados nas Regras surgiu 

devido à pesquisa para a tese de doutorado da autora (em andamento) sobre a concessão 

ou não de prisão domiciliar em lugar da coercitiva para mulheres infratoras no Brasil. 

Assim, buscamos analisar o documento sob a ótica da indexicalidade como construtora 



 

 

15 

 

de posições identitárias sobre as mulheres encarceradas, e trazemos trechos de sentenças 

e defesas que corroborem tais considerações e sirvam de apoio para observar se há uma 

intertextualidade com as Regras com relação às identidades delineadas pelas formas 

linguísticas empregadas. 

 

Palavras-chave: construção de identidade, indexicalidade; gênero, discurso legal. 
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A LEI 10.639/2003 E AS DIRETRIZES DO PARECER CNE/CP Nº 3/2004: 

ENTRE O DESEJADO E O REALIZADO 

 

Carlos Alberto Lima de Almeida 
Pós-Doutor em Direito (UERJ). Doutor e Mestre em Política Social (UFF). 

Doutorando em Educação (UFF). Professor do PPGD-UNESA. Bolsista de 

Produtividade UNESA 2014 

 

Este trabalho tem como tema os parâmetros utilizados para a formulação e 

avaliação da Lei 10.639/2003, a partir de duas pesquisas realizadas pelo autor, cujo 

problema foi relacionado à percepção sobre o racismo no ambiente escolar e sobre os 

objetivos da lei em referência. As pesquisas: (1) pesquisa de doutoramento (2012) 

realizada junto ao Programa de Política Social da Universidade Federal Fluminense, 

tendo como amostra cinco escolas particulares de Niterói. Foram entrevistados 30 

profissionais envolvidos com a educação escolar. Dois roteiros de entrevistas foram 

elaborados, ambos com quatro blocos temáticos: o primeiro relacionado à identificação 

do tempo de atuação do profissional na escola pesquisada, a formação básica do sujeito, 

a disciplina lecionada, e se havia desempenhado outra função na instituição de ensino. O 

segundo bloco foi relacionado aos objetivos da Lei 10.639/2003, o terceiro relacionado 

ao racismo e o quatro e último bloco relacionado às expectativas dos profissionais a partir 

das obrigações e objetivos pretendidos com as disposições legais relacionadas ao estudo 

da história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira 

e o negro na formação da sociedade nacional e a possibilidade (ou não) de se resgatar a 

contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história 

do Brasil, a partir do estudo de tais conteúdos. Também foram aplicados questionários 

aos estudantes. A análise dos dados coletados revelou a percepção dos 213 alunos, 

cursando o 9º ano do ensino fundamental, em relação às vivências relacionadas à 

discriminação racial. (2) pesquisa realizada junto aos ingressantes e concluintes do curso 

de Direito da Universidade Estácio de Sá, por intermédio do edital pesquisa produtividade 

2014. A metodologia que foi adotada pode ser sintetizada em pesquisa de campo efetivada 

com alunos do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, que no semestre letivo 

2014.2, foi oferecido em 14 unidades no município do Rio de Janeiro. A pesquisa foi 

desenvolvida utilizando o método quantitativo e consistiu numa representação do alunado 

do Curso de Direito. Participaram da pesquisa 1012 discentes, sendo validados os 

questionários referentes ao total de 995 alunos, sendo descartados 17 questionários por 
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ausência ou não preenchimento correto do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

As questões teóricas estavam relacionadas às categorias “racismo”, “antirracismo”, 

“raça”, “mito da igualdade racial”. As questões centrais envolveram a imaginação 

anterior e posterior à Constituição Federal de 1988: (1) anterior: mito da igualdade racial; 

(2) posterior: ordem social racista; desigualdades raciais; reconhecimento dos valores 

negros no processo civilizatório nacional. As conclusões dos trabalhos apontaram para a 

necessidade de adoção de mudanças nos processos educacionais e atitudinais, no sentido 

de promover uma mudança nos discursos, raciocínios, lógicas, gestos, posturas, modo de 

tratar as pessoas negras, a partir da disseminação da história e cultura africanas, visando 

o implícito na Lei 10.639/2003 e as diretrizes do Parecer CNE/CP nº 3/2004 e na 

Resolução CNE/CP nº 01/2004. 

 

Palavras-chave: Lei 10.639/2003; Racismo; Antirracismo.  
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AS RELAÇÕES DE GÊNERO E O ADESTRAMENTO DOS CORPOS NO 

AMBIENTE ESCOLAR 

 

Marciano José Martins de Andrade 

Mestrando no Programa de Pós-graduação em Educação da UCP 

Débora Breder Barreto 

Professora do PPGE/UCP. Líder do Grupo de Estudos em Educação, Cultura 

e Contemporaneidade (GRECCA/UCP) 

  

Esta pesquisa visa a compreender de que maneira as relações sociais existentes no 

ambiente escolar (re)produzem as diferenças simbólicas masculino/feminino sustentadas 

pelos estereótipos de gênero. A escola, mais do que simplesmente reproduzir os padrões 

hegemônicos estabelecidos culturalmente, também os constrói. No ambiente escolar, as 

relações de gênero, entre outros marcadores sociais da diferença, incidem sobre os corpos 

moldando-os continuamente e de forma, frequentemente, imperceptível. Essas novas 

referências que incidem sobre o habitus do indivíduo tornam-se parte de sua perspectiva 

em relação ao mundo e a si mesmo, manifestando-se na forma como o corpo interage com 

outros corpos a partir da construção simbólica da diferença masculino/feminino: seus 

gestos, o tom de sua voz, sua expressão corporal, as roupas que veste, seu vocabulário, as 

escolhas que faz, suas interações sociais... sua maneira de existir. Compreender os 

mecanismos da construção simbólica do que é ser masculino/feminino é compreender 

aspectos essenciais sobre o modo como diferenças são transcritas, socialmente, em 

desigualdades. Como forma de elucidar esse processo, será desenvolvida uma pesquisa 

etnográfica em uma escola estadual do interior de Minas Gerais, realizando-se análises 

sobre como as concepções de gênero se manifestam nas práticas pedagógicas, nos espaços 

físicos e nas relações sociais que se estabelecem entre alunos e professores, alunos e 

funcionários, e entre os próprios alunos dentro do ambiente escolar. Espera-se que os 

resultados obtidos nessa pesquisa, em andamento, possam contribuir para repensar 

discursos e práticas sociais na escola que reproduzem, acriticamente, os modelos 

hegemônicos de masculinidade e feminilidade. 

 

Palavras-chave: corpo; gênero; escola; masculinidade; feminilidade. 
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A TRADUÇÃO-INTERPRETAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA 

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS NA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL: A CRIAÇÃO DE SINAIS-TERMOS E A VARIAÇÃO 

TERMINOLÓGICA EM LIBRAS. 

 

Erivaldo de Jesus Marinho 

Doutorando e mestre pelo Programa de Pós-graduação em Língua e Cultura 

(UFBA). Graduado e Especialista em Libras. Professor do IFBA. 

 

Devido à política de inclusão, é crescente o ingresso de estudantes Surdos nas 

instituições regulares de ensino. Utilizamos o termo “Surdo”, com inicial maiúscula, pela 

visão sócio antropológica da surdez enquanto diferença linguístico-cultural. Assim como 

outras minorias linguísticas, reconhecemos o empoderamento indenitário dos Surdos, que 

não se definem enquanto deficientes e sim diferentes, por uma singularidade linguística 

e por sentirem o orgulho do “Ser Surdo”. Para minimizar a barreira linguística e garantir 

acessibilidade às atividades didático-pedagógicas é primordial a presença do 

Tradutor/Intérprete de Língua de Sinais/Português (TILSP), que mediará a comunicação 

desses estudantes com os professores e/ou com outras pessoas que não dominam a Língua 

Brasileira de Sinais - Libras. Atuar nas instituições regulares de ensino é um desafio para 

os TILSP. Ademais, atuar na educação tecnológica e profissional, como, por exemplo, 

um Instituto Federal de Educação, se torna um desafio ainda maior. Estes profissionais 

deparam-se com termos de diferentes áreas do conhecimento em Língua Portuguesa que 

ainda não possuem um sinal-termo (termo técnico-científico na Libras). O presente 

trabalho, recorte de uma pesquisa de mestrado, investigou e tentou descrever o processo 

de criação e registro de sinais-termo na Libras. A metodologia empregada foi de natureza 

qualitativa, de cunho exploratório-descritivo. O corpus da pesquisa é composto por dados 

oriundos das observações de aulas e de entrevistas com tradutores e intérpretes de Libras 

que atuam em um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Os resultados 

indicam que, o processo de tradução e interpretação nas salas de aulas regulares para 

estudantes Surdos tem favorecido à expansão de sinais-termo na Libras. Durante a 

tradução ou interpretação de terminologias da Língua Portuguesa para Libras, os sinais-

termo são criados de forma indistinta pelos TILSP, muito embora registre-se a 

colaboração dos estudantes Surdos em sua criação. A pesquisa identificou também que, 

à medida que não existe validação dos sinais-termo, surge, inevitavelmente, a variação 

terminológica na Libras. 
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Palavras-chave: libras; tradução; sinais-termo 
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A UNIVERSALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR: CONVIDANDO OS 

“DESERDADOS” PARA A FESTA 

 

Fabini Hoelz Bargas Alvarez  

Doutorando em Educação no PPGE/UCP. Mestre em Administração de 

Empresas pelo IBMEC. Professor da UCP. 

Débora Breder Barreto 

Professora do PPGE/UCP. Líder do Grupo de  

Estudos em Educação, Cultura e Contemporaneidade (GRECCA/UCP) 

 

Esta comunicação tem como objetivo propor uma reflexão sobre a dinâmica social 

surgida a partir da inserção de estudantes provenientes das classes populares no ensino 

superior. No campo acadêmico percebe-se que a dinâmica é regida por lutas nas quais os 

diferentes agentes sociais se opõem visando manter, ou mesmo alterar, as suas relações 

de força, considerando a posse de seus respectivos capitais (social, cultural e econômico). 

Para se manterem nesse embate, os agentes utilizam-se de estratégias frequentemente não 

conscientes derivadas de seu habitus de classe. Essas condutas, individuais e coletivas, 

marcam a posição dos agentes – dentre os quais os estudantes – na estrutura de relações 

que estruturam o campo. A pesquisa, em andamento, tem como objeto as relações sociais 

nas turmas dos cursos superiores em tecnologia de curta duração e em engenharia 

ofertados por uma Instituição de Ensino Superior Privada do interior do Rio de Janeiro. 

O estudo recorre, em termos teórico-metodológicos, à “descrição densa” dessas relações 

e à “escuta ativa e metódica” de estudantes e professores sob a ótica da sociologia da 

educação, mais especificamente dos trabalhos de Pierre Bourdieu. A problemática 

circunda as tensões que regulam as relações entre estudantes cujo capital econômico e 

cultural é extremamente desigual e que se encontram compartilhando o mesmo 

espaço/tempo da sala de aula. A interação entre esses agentes, como já foi possível 

observar, pode implicar em tensões e, não raro, conflitos. Em suma, o interesse principal 

é compreender os diferentes pontos de vista desses agentes –, considerando suas 

diferentes posições no campo – acerca desses conflitos.  

 

Palavras-chave: ensino superior, habitus de classe, campo social.  
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AUTOESTIMA EM MULHERES VÍTIMAS DE PRECONCEITO RACIAL:  

UMA REVISÃO INTEGRATIVA 

  

Gabriella de Paula Werneck  

Graduada em Nutrição (FASE, 2014)  

Mestre em Psicologia (PPGPsy/UCP, 2018)  

Lívia Carvalho da Fonseca Resende 

Mestre em Psicologia (PPGPsy/UCP, 2018),  

Graduada em História (UFJF, 2005). Orientadora Educacional em Petrópolis, 

RJ  

Diana Ramos de Oliveira 

Doutora em Psicologia Social. Professora do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia da UCP  

 

O presente trabalho teve por objetivo analisar as evidências disponíveis na 

literatura dos últimos 5 anos, acerca da autoestima em mulheres vítimas de preconceito 

racial, por meio da realização de uma revisão integrativa do tema em voga. A revisão 

integrativa da literatura foi o método designado no presente estudo por possibilitar a 

síntese e análise do conhecimento científico já realizado sobre o tema estabelecido. O 

termo “integrativa” tem origem na integração de opiniões, conceitos ou ideias e o método 

de revisão integrativa é uma abordagem que permite a inclusão de estudos que adotam 

diversas metodologias, sejam elas oriundas de pesquisas experimentais ou não 

experimentais. A revisão integrativa possibilita, dessa maneira, a síntese de vários estudos 

já publicados, permitindo a geração de novos conhecimentos, pautados nos resultados 

apresentados por pesquisas anteriores (Botelho, Cunha e Macedo (2011, p.127). A 

elaboração desta pesquisa de revisão integrativa contou com algumas etapas: de início, 

houve o estabelecimento da hipótese e objetivos, seguidos da caracterização dos critérios 

de inclusão e exclusão de artigos. Depois da escolha dos trabalhos, houve a extração das 

informações necessárias contidas nos artigos, seguido da análise dos resultados. A 

discussão e apresentação dos resultados finais ainda estão em processo de finalização. 

Para guiar as buscas de trabalhos relacionados ao tema, formulou-se a seguinte questão: 

como o preconceito racial afeta a autoestima das mulheres? A seleção dos artigos 

realizou-se através das seguintes bases de dados: Scientific Electronic Library Online 

(SciELO), PubMed, PubPsych e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os critérios de 

inclusão dos artigos definidos foram: artigos em português, inglês e espanhol, no período 

compreendido entre 2013-2017. As palavras-chave utilizadas foram: auto estima, 

mulheres, preconceito racial e racismo; utilizando os seguintes descritores em português, 

espanhol e inglês: “auto estima” AND “mulheres”, “preconceito racial” AND 
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“mulheres”, “racismo” AND “mulheres”, “auto estima” AND “mulheres” AND 

“preconceito racial” e “auto estima” AND “mulheres” AND “racismo”.  

 

Palavras-Chave: Autoestima; mulheres; preconceito racial. 
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CLASSE COMO MARCADOR SOCIAL DA DIFERENÇA NA FORMAÇÃO DE 

ARQUITETOS 

  

José Ângelo Muniz 

Mestrando em Educação no PPGE/UCP. 

Débora Breder Barreto 

Professora do PPGE/UCP. Líder do Grupo de Estudos em Educação, Cultura 

e Contemporaneidade (GRECCA/UCP) 

 

Esta comunicação tem a intenção de provocar reflexões a respeito dos conceitos 

de capital cultural e habitus como elementos marcadores de posições sociais no campo 

da arquitetura. Nos últimos anos, com as políticas públicas afirmativas de inclusão social 

vimos, por parte considerável de membros das classes populares, o rompimento da 

barreira de ingresso aos cursos superiores. No entanto, esse ingresso não garante 

necessariamente uma trajetória acadêmica de sucesso, tampouco a permanência na 

universidade. Em grande parte, as dificuldades enfrentadas por esses indivíduos surgem 

vinculadas aos aspectos inerentes à própria área de conhecimento: a arquitetura entrepõe 

sua expertise entre a engenharia e a arte e observa-se que em ambientes de formação 

profissional dessa especialidade são exigidas frequentemente qualificações que advém da 

herança cultural familiar, ou seja, o capital cultural incorporado. Como não se trata de 

capital que possa ser absorvido em curto espaço de tempo, o conteúdo apresentado pela 

faculdade se mostra insuficiente para dar conta do que se espera em sala de aula: domínio 

da língua culta, referências culturais, gostos, conteúdos e códigos escolares... A pesquisa 

– em andamento e ainda sem resultados definitivos – tem buscado como objetivo geral 

analisar em que medida o capital cultural se mostra fundamental na constituição de 

trajetórias acadêmicas de maior ou menor sucesso no curso de arquitetura da 

Universidade Católica de Petrópolis (UCP), e nesse sentido traz o entendimento de classe 

social como marcador social de diferença. O cunho quanti-qualitativo da pesquisa é 

identificado a partir do referencial teórico metodológico empregado que propõe a 

descrição do campo (descrição densa) e usa a interlocução (escuta ativa) com estudantes 

e professores e um questionário socioeconômico como meio de captação de informações.  

 

Palavras chave: capital cultural; classe social; arquitetura. 
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CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA: DIÁLOGOS COM CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS 

 

Celeste Maria Pinto Coelho Guedes  

Mestranda no Programa de Pós-graduação em Educação da UCP. Professora 

do CAUCP 

Fabiana Eckhardt 

Professora do Programa de Pós-graduação em Educação da UCP. Doutora 

em Educação 

 

O presente resumo trata de uma pesquisa de mestrado em andamento que busca 

compreender a concepção de infância a partir de diálogos com crianças na faixa etária de 

4 e 5 anos de um colégio privado do município de Petrópolis. Tratando-se de uma 

pesquisa que busca dialogar com crianças destacamos neste texto como marcador social, 

a geração. Há estudos que apresentam a geração como um dos atributos mais antigos de 

classificação social. Considerando, portanto, que ao falar de crianças estamos falando de 

sujeitos por muitos considerados como aqueles que não sabem ou que não falam ainda- 

infante. Apoiando-nos em uma concepção de educação do sensível que se contrapõe a 

concepções que focam em práticas tecnicistas, compreendemos a partir da experiência 

estética que abarcamos o mundo através dos sentidos. Assim, pensando uma educação 

que não reduz o conhecimento a conteúdos escolares esta pesquisa se propõe a escutar as 

muitas formas de viver as infâncias pelo diálogo com as crianças de 4 e 5 anos. O objetivo 

deste trabalho é refletir sobre como uma concepção de educação que valorize as diferentes 

experiências das crianças, suas maneiras de viver e se comunicar no e com o mundo, 

possa contribuir para uma compreensão de que a diferença, neste caso geracional, não 

deve ser sinônimo de desigualdade. A metodologia utilizada na pesquisa terá como 

fundamentação teórico-metodológica os estudos com o cotidiano e os princípios da 

pesquisa-ação participante por entender o caráter dialógico do processo. Os instrumentos 

escolhidos para a produção de dados será a observação participante e rodas de conversas 

com as crianças. Por se tratar de uma pesquisa em andamento ainda não há resultados 

para divulgação. 

 

Palavras-chave: marcador social; crianças; concepções de infância. 
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COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO DA TAPERA:  

UMA HISTÓRIA OCULTA NA CIDADE IMPERIAL 

 
Pablo Gomes Goulart 

Mestrando em História Social (UFJF) 

 

A pesquisa aqui apresentada tem como objetivo norteador apresentar uma nova 

página nos estudos históricos da cidade de Petrópolis, tendo como tema principal a 

averiguação de um passado escravista no município, esquecido e silenciado durante o 

processo de construção identitária da cidade.  A base desta pesquisa, num primeiro 

momento, está em esclarecer as mudanças conceituais que existem nas discussões teóricas 

e historiográficas acerca da temática quilombola, isso consiste em diferenciar o quilombo 

datado no período escravista do quilombo contemporâneo, denominado de “comunidades 

remanescentes de quilombos”, como está descrito no artigo constitucional de 1988. Para 

tal será utilizado de autores como Flávio Gomes, Hebe Mattos, Abdias Nascimento, 

Clóvis Moura, José Maurício Arruti, Ana Lugão Rios para auxiliar na construção da 

narrativa proposta. Após este levantamento, a metodologia da história oral entra em cena; 

para averiguar um passado escravista na comunidade remanescente de quilombo da 

Tapera é realizado entrevistas informais com o intuito de trazer a tona lembranças e 

memórias que representem esse passado traumático ou não, mas que constituem a 

identidade desta comunidade e seus moradores; portanto bem mais que entender esse 

processo e necessário divulga-lo, dar voz a situações que por um longo tempo foram 

silenciadas.  

 

Palavras-chave: quilombos; história; silêncio. 
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CONSTITUIÇÃO DE 1988 E A EDUCAÇÃO INDÍGENA SATERÉ MAWÉ 

 

Marta Castro dos Santos  

Mestranda em Educação no PPGE/UCP 

Débora Breder Barreto 

Professora do PPGE/UCP. Líder do Grupo de Estudos em Educação, Cultura 

e Contemporaneidade (GRECCA/UCP) 

 

A educação indígena tem sido tema de debate, tanto no âmbito acadêmico quanto 

em relação à nova legislação. A história dos povos indígenas no Brasil, nesses 519 anos, 

é marcada pela luta contra o etnocídio sistemático, e tem mostrado não só a existência de 

formas próprias de educação, ou seja, de sistemas indígenas de educação, como também 

a sua eficácia e força criativa na dinâmica do contato com os outros, balizando os 

processos de resistência, permanência e mudanças culturais. Essa realidade possui alguns 

marcos legais, sendo o principal deles a Constituição de 1988, que sinaliza as principais 

mudanças em termos educacionais e suas consequências para os povos indígenas. Esta 

comunicação tem como objetivo discutir certos aspectos da educação indígena Sateré 

Mawé no município de Maués–Amazonas, considerando as mudanças ocorridas após a 

promulgação da Constituição de 1988 e as leis que contemplam essa questão. 

Metodologicamente recorreu-se a diversas fontes bibliográficas, tais como etnografias 

sobre os povos ameríndios, artigos científicos, sítios institucionais, a Constituição Federal 

de 1988, o Diário Oficial e as Leis Federais Estadual e Municipal. Pretende-se, com o 

desenvolvimento da pesquisa, analisar a educação escolar indígena e suas práticas 

pedagógicas, e as mudanças ocorridas após a CF/88 em relação a escolarização indígenas 

– o que implica reconhecer que os povos indígenas mantêm vivas as suas formas de 

educação tradicional. Formas estas que podem contribuir na construção de políticas 

públicas e práticas educacionais mais adequadas, capazes de atender aos anseios, 

necessidades e desafios diários que se impõem aos povos indígenas. 

 

Palavras-chave: educação indígena; práticas pedagógicas; Constituição de 1988 
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CRIMES CULTURALMENTE MOTIVADOS: O ELEMENTO CULTURAL 

COMO PRECÍPUA REFUTAÇÃO JURÍDICO-PENAL 

 

Lorena Braga Raposo 
Mestranda em Direito (PPGD/UCP); Professora da UNIGRANRIO  

Flávio Mirza Maduro 

Doutor em Direito. Professor do PPGD/UCP e dos Cursos de Graduação e 

Pós-graduação em Direito da UERJ. Advogado. 

 

Confrontado com os efeitos da globalização e da diversidade étnico-cultural, o 

direito penal se depara com a discussão sobre o multiculturalismo e seus reflexos na 

responsabilidade criminal, sob a visão da cultural offense e cultural defense. O método 

empregado é o exame dos casos julgados nos sistemas penais estrangeiros para 

compreensão do tratamento dispensado aos delitos culturais. A problemática consiste nos 

limites entre os crimes culturalmente motivados e as ofensas na esfera penal, ou seja, 

como a influência da cultural offense pode interferir em cada um dos elementos da Teoria 

do Crime - tipicidade, antijuricidade e culpa, face ao juízo imputado ao agente. Os crimes 

culturalmente motivados são fatos praticados por membro de uma minoria cultural, que 

são considerados puníveis pelo sistema jurídico da cultura dominante, embora tolerados 

e aceitos como comportamental normal no âmbito do grupo culturalmente minoritário, 

aprovados ou mesmo promovidos e incentivados. Para a delimitação de um delito 

culturalmente motivado, entendemos imprescindível, que o agente seja membro de um 

grupo cultural minoritário, que este grupo possua uma tradição incompatível com a 

cultura dominante, que o agente no cometimento do delito esteja influenciado pela 

tradição deste grupo, persistindo assim, a inexigibilidade de conduta diversa do indivíduo. 

Podemos mencionar como exemplos a mutilação genital, ou excisão clitoridiana, 

admitida por certas culturas sendo um dos maiores problemas enfrentados pelo 

multiculturalismo no Continente Europeu, as mortes (inclusive de crianças) para 

resguardar a honra familiar e os atos de maus tratos e trabalho infantil que são tolerados 

em respeito ao sistema patriarcal de algumas comunidades. Em terras brasilis temos a 

questão do infanticídio ritual indígena, cujo o Projeto de Lei 1057/2007 busca combater 

o infanticídio, a morte e os maus tratos contra recém nascidos, crianças ou pessoas 

portadoras de deficiência nas tribos indígenas, propondo a implementação de programas 

de educação em direitos humanos nestas sociedades e o aprofundamento do diálogo 

interétnico, com vistas à garantia da qualidade de vida e dignidade daqueles que são 

vulneráveis em suas comunidades, do qual ficou conhecido como "Lei Muwaji” em 
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homenagem à mãe que se rebelou contra a tradição e salvou a vida da filha, fugindo com 

ela para Brasília/DF. O resultado parcial obtido nesta pesquisa em andamento conclui que 

a jurisprudência brasileira ainda não se aprofundou sobre o tema dos crimes culturalmente 

condicionados a ponto de sedimentar o tratamento penal que o ordenamento jurídico 

brasileiro deve dispensar a esses casos. 

 

Palavras-chave: multiculturalismo; direito penal; direito processual penal. 
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DIREITOS DAS COMUNIDADES LINGUÍSTICAS: UM ESTUDO SOBRE AS 

LÍNGUAS INDÍGENAS EM EXTINÇÃO 

 

Daniel Machado Gomes 

Doutor em Filosofia pelo IFCS/UFRJ; Mestre em Ciências Jurídico-

Civilísticas pela Universidade de Coimbra, Portugal. Professor do 

PPGD/UCP e da FACHA 

Tiago da Silva Cicilio 

Graduando em Direito pela UCP; Bolsista PIBC do CNPq 

Carolina Passeri Rebouças de Oliveira 

Graduanda em Direito; Pesquisadora da FACHA 

Nicholas Arena Paliologo 

Mestre em Direito pela UNIRIO 

 

De acordo com a UNESCO, comunidade linguística é toda a sociedade humana 

que, radicada historicamente num determinado espaço territorial, reconhecido ou não, se 

identifica como povo e desenvolveu uma língua comum como meio de comunicação 

natural e de coesão cultural entre os seus membros. Estas comunidades titularizam 

direitos individuais e coletivos, como o direito ao uso da língua em privado e em público; 

o direito ao uso do próprio nome, o direito ao ensino da própria língua e da própria cultura 

e o direito a serem atendidos na sua língua nos organismos oficiais e nas relações 

socioeconômicas. Estima-se que no Brasil, à época do descobrimento, falavam-se cerca 

de 1.200 línguas indígenas das quais restam cerca de 190 que, segundo Christopher 

Moseley, correm risco iminente de desaparecerem. Apesar do quadro preocupante, ainda 

somos um país plurilinguístico que precisa assegurar os direitos das comunidades falantes 

de línguas indígenas, através de políticas públicas que estimulem a preservação e a 

diversidade idiomática. Neste sentido, um exemplo bem-sucedido de reversão do quadro 

de decadência ocorreu com os Kokama que romperam o processo de obsolescência do 

seu idioma através do ensino em cursos e oficinas, que contaram com a colaboração de 

especialistas e do Estado. O objetivo da pesquisa é demonstrar que a experiência de 

revitalização e promoção da memória coletiva é fundamental para a manutenção dos 

direitos humanos e tem como principal meta evidenciar que a conservação da diversidade 

linguística é medida importante para a efetivação dos direitos fundamentais das 

comunidades indígenas. Para tanto, será empregada metodologia qualitativa de pesquisa, 

através de revisão bibliográfica em livros e artigos de periódicos científicos. Vale lembrar 

que a Constituição de 1988 foi um marco na proteção constitucional da conservação da 

história e da memória indígena, pois passou a tutelar de forma contumaz o respeito aos 

elementos que compõem a identidade cultural dessas comunidades tradicionais. A 



 

 

31 

 

investigação proposta se justifica na medida em que 2019 foi escolhido pela UNESCO 

como o ano internacional das línguas indígenas, chamando atenção para a necessidade de 

valorização da pluralidade linguística. Como resultado foi percebido que urge a 

implementação de políticas de proteção e promoção das comunidades tradicionais cujos 

idiomas estejam ameaçados de extinção. Conclui-se, portanto, que, na qualidade de país 

plurilinguístico, o Brasil tem o dever jurídico de implementar políticas públicas que 

promovam o ensino das línguas indígenas, pautado nos preceitos da Constituição da 

República, visto que proteger a língua indígena como um direito fundamental significa 

conservar a diversidade do patrimônio cultural, preservando a identidade do nosso povo. 

 

Palavras-Chave: direito à memória; língua indígena; patrimônio. 
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DIREITOS HUMANOS, MIGRAÇÃO E INTEGRAÇÃO LOCAL: UM ESTUDO 

DE CASO DOS CURSOS DE LÍNGUAS DA FAETEC 

 

Daniele Silva de Carvalho 

Mestranda em Direito no PPGD/UCP 

Denise Lopes Salles  

Doutora em Ciência Política. Professora do PPGD/UCP e da UniLaSalle Rio 

de Janeiro 

 

Nos últimos anos, guerras, violência e perseguições levaram ao deslocamento 

forçado em todo o mundo de 68,5 milhões de pessoas (ACNUR, 2018). O Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, ao resguardar a proteção de toda pessoa humana, 

incentiva os Estados a criarem legislações nacionais e políticas públicas que respondam 

às graves violações da dignidade da pessoa e atenta, assim, para a responsabilidade dos 

mesmos para com os indivíduos que fogem de seus locais de origem por persecuções, 

bem como por ausência de garantia de direitos. Ademais da acolhida, os Estados devem 

promover políticas de integração local que permitam ao imigrante ver efetivados seus 

direitos ao trabalho, educação, saúde, dentre outros. Neste trabalho analisa-se a política 

de inclusão através do acesso à língua por meio de um estudo de caso da implantação de 

cursos de português para imigrantes na Fundação de Apoio as Escolas Técnicas do Estado 

do Rio de Janeiro. A FAETEC, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 

e Desenvolvimento Social, em parceria com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos 

e Políticas para Mulheres e Idosos promove, desde 2018, o Curso de Língua Portuguesa 

e Cultura Brasileira para refugiados e imigrantes, dando a estes a oportunidade de se 

comunicar em português e, assim, criar reais oportunidades de reconstruírem suas vidas 

inseridos na nova cultura. Os professores do curso passam por uma capacitação específica 

para promover a integração cultural. O curso já atendeu 80 imigrantes e refugiados até o 

momento e as aulas ocorrem nas Unidades de São Gonçalo e São João de Meriti. 

 

Palavras-chave: refugiados; integração local; políticas públicas. 
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ENCRUZILHADAS DE RE-EXISTÊNCIAS DE UM POVO QUILOMBO, 

ORALIDADE E PRODUÇÃO DE SIGNIFICADOS POR UMA 

EPISTEMOLOGIA QUILOMBOLA E CONTRACOLONIALISTA 

 
Maria da Conceição Teixeira de Lima 

Graduada em Direito pela Universidade Estadual do Piauí. Pesquisadora do 

Grupo Afrovisualidades: estéticas e políticas da imagem negra (UERJ) 

  

Os quilombos são grandes arcabouços de conhecimentos/intelectualidade, ou seja, 

de criação de epistemologias. Mas por que não temos acesso a essas sabedorias? Que são 

elaboradas, alimentadas e compartilhadas cosmologicamente por mestras e mestres de 

ofícios, povos de terreiro, pajés e xamãs dos povos indígenas. Antes de tudo é importante 

pontuar que essa invisibilidade não é por acaso, pois o ponto de partida desse debate é os 

epistemicídios, que traz à tona as consequências da colonização, o qual é a representação 

do racismo na produção intelectual. Este projeto se propõe a demonstrar que é possível 

uma etnografia outra voltada para narrativas de vozes subalternizadas [oralitura], como a 

do Mestre/Líder de território Quilombola [Saco do Curtume – São João do Piauí] Nego 

Bispo um intelectual, lavrador, poeta, escritor e ativista da causa quilombola. O que faz 

um povo preservar memória de uma história não contada? Para além da luta contra o 

embranquecimento, há uma luta também contra a colonização, lutam pela preservação de 

um modo de viver e pensar de raiz africana, por isso o resgate da identidade via oralidade 

e espiritualidade é um passo importante para a re-existencia desse povo global. 

Precisamos nos conectar globalmente, pois os males que nos assolam são os mesmos, e a 

solução também o é: encruzilhada africana, qual teremos acesso através da renascença 

africana – bioancestral - resguardada dentro dos quilombos. 

 

Palavras-chave: encruzilhada; epistemologia; oralitura. 
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ENSINO JURÍDICO CRÍTICO, DIREITOS FUNDAMENTAIS E PROTEÇÃO 

SOCIAL 

 
Lidianne Kelly Nascimento Rodrigues de Aguiar Lopes 

Doutoranda em Direito (PPGD/UNESA). Professora da UNISULMA, 

Imperatriz, MA.  

Carlos Alberto Lima de Almeida 
Pós-Doutor em Direito (UERJ). Doutor e Mestre em Política Social (UFF). 

Doutorando em Educação (UFF). Professor permanente do PPGD/UNESA  

 

O trabalho decorre de reflexões do grupo de pesquisa Observatório de Políticas 

Públicas, Direito e Proteção Social e do projeto de extensão social Núcleo de Extensão e 

Pesquisa de Acessibilidade e Inclusão. Discute as possibilidades e desafios de um ensino 

jurídico crítico mais próximo da realidade social do estudante de direito, envolvendo as 

políticas públicas, o direito e a proteção social. Tem como objetivo geral contribuir para 

a compreensão da política social como política pública e sua interface com o Direito. 

Objetivos: (1) contribuir para o pensamento crítico relacionado ao modelo de Estado 

instituído com a Constituição Federal de 1988; (2) demonstrar como o campo do direito 

pode atuar para o alcance dos objetivos fundamentais com articulação relacionada aos 

direitos sociais; (3) demonstrar a contribuição da pesquisa científica e da extensão 

universitária para a formação crítica do estudante de direito. Este trabalho se vale dos 

referenciais teóricos de Bravo e Pereira (2002), Bobbio (1992), Carvalho et al (2002), 

Morais e Brum (2016) e Secchi (2016). Trata-se de pesquisa documental e bibliográfica. 

O projeto abrangente e ambicioso da CRFB/1988 encontra, 30 anos depois, um país 

polarizado ideologicamente e os reflexos são sentidos em diferentes espaços, inclusive na 

sala de aula. Se a área do direito revela diferentes possibilidades de exercício profissional 

cujas relações são marcadas, muitas vezes, por relações tacitamente hierarquizadas, torna-

se fundamental que a sala de aula seja espaço para desconstrução da lógica de 

hierarquização dos saberes e das práticas profissionais. Propõe-se a ampliação do 

processo de humanização para as questões sociais, com ênfase na proteção social de 

grupos vulneráveis. Os esforços críticos ampliam a percepção do alunado para a aplicação 

prática dos direitos fundamentais sociais, despertando um olhar crítico para os direitos 

relacionados às questões étnico-raciais, direitos da pessoa com deficiência, direitos 

LGBTI+, direito humano à alimentação adequada, entre outros. 

 

Palavras-chave: políticas públicas sociais; direitos fundamentais; proteção social. 
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ESTUDO DE CASOS DE JUDICIALIZAÇÃO DO BULLYING ESCOLAR POR 

MOTIVO DE COR NO RIO DE JANEIRO 

 

Cristiane Rodrigues Dutra de Souza 

Mestranda em Direito (PPGD/UCP). Professora da UNESA. Mediadora 

Escolar 

Julia Toneli Loretti Cunha 

Graduanda em Direito. Bolsista PIBIC UCP/CNPq 

Klever Paulo Leal Filpo 

Doutor em Direito. Professor do PPGD/UCP e da graduação em Direito do 

ITR/UFRRJ 

 

Trata-se de pesquisa em andamento realizada com recursos do CNPq-Brasil, que 

tem por objetivo analisar casos de conflitos surgidos em escolas públicas e privadas no 

município de Petrópolis, RJ, os quais acabaram dando origem a ações judiciais cíveis e 

criminais, isto é, que foram judicializados. Também interessa analisar o emprego da 

mediação na administração desses conflitos. Estamos denominando “conflitos escolares” 

aquelas disputas que surgem a partir de relações sociais ou jurídicas originadas no 

ambiente da escola e no seu entorno envolvendo alunos, professores, administradores e a 

comunidade de forma geral. A pesquisa vem sendo desenvolvida deste o ano de 2017 em 

Petrópolis, RJ, tendo como sede a Universidade Católica de Petrópolis. Iniciamos com o 

levantamento de decisões no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça estadual e, neste 

momento, realizamos entrevistas e observações em escolas do Município de Petrópolis e 

no fórum local, associadas à análise de processos. Durante o levantamento de decisões, 

acabamos por identificar alguma recorrência de ações ajuizadas com o objetivo de obter 

reparações cíveis por danos morais, decorrentes da prática de bullying escolar. Também 

na área criminal (JECRIM) constatamos ocorrências de lesão corporal, originadas em 

conflitos escolares, sobretudo rixas entre estudantes e/ou seus pais e responsáveis. 

Analisando com mais detalhe esses casos, percebemos não ser raro que as ocorrências 

de bullying tenham relação com a raça ou a cor da vítima, evidenciando dificuldades de 

lidar com as diferenças, com graves consequências. Em um dos casos examinados, a 11a 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio condenou uma escola a indenizar 

um menor que alegou ter sofrido sucessivas agressões físicas e psicológicas, além de 

discriminação racial por parte de outros alunos, situação que teria se agravado pela 

inércia da direção da instituição de ensino. Na primeira instância, o pedido de danos 

morais e materiais foi julgado improcedente pelo entendimento de que não teria havido 

caracterização de bullying e nem conduta indevida por parte da instituição de ensino. 
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Em segunda instância, contudo, o pedido foi acolhido e a escola foi condenada a pagar 

R$40.000,00 a título de indenização por danos morais, tendo como principal argumento 

o fato de que não foi capaz de proteger o menor das agressões sofridas. Esses e outros 

casos têm chamado nossa atenção, e são o objeto de nossa proposta de comunicação 

oral para o evento. Nossa percepção empírica tem sido ampliada por conta da atuação de 

uma das autoras do trabalho como mediadora escolar e professora, oportunizando 

experiências interessantes para serem, também, objeto de nossas reflexões. Nesse 

contexto, a contribuição que pretendemos dar é compartilhar com os colegas alguns 

resultados preliminares sobre a pesquisa. Interessa compreender como ocorrem esses 

conflitos, como os mesmos são administrados na escola e, ainda, como são recebidos e 

administrados no Judiciário. Nesta sede, lançaremos um olhar sobre a forma como o 

TJERJ vem respondendo a esse fenômeno, sendo muito rica a análise dos casos 

identificados, no aspecto interdisciplinar. Acreditamos que o trabalho pode contribuir 

com o esforço mais amplo do evento ao examinar diferenças étnico-raciais e outros 

marcadores sociais de diferença 

 

Palavras-chave: mediação; conflitos escolares; pesquisa empírica 
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FOME EMOCIONAL E ASPECTOS SOCIOCOGNITIVOS NAS MULHERES 

 

Gabriella de Paula Werneck  

Graduada em Nutrição (FASE, 2014). Mestre em Psicologia (PPGPsy/UCP, 

2018).  

Diana Ramos de Oliveira 

Doutora em Psicologia Social. Professora do Programa de Pós-graduação em 

Psicologia da UCP.  

 

O presente estudo de caráter transversal teve como objetivo investigar as relações 

entre a fome emocional e aspectos sociocognitivos presentes (a autoestima e os 

estereótipos) em uma amostra de 717 participantes, homens e mulheres, adultos (18-60 

anos). A coleta de dados ocorreu através de uma plataforma de questionários online com 

a aplicação de quatro instrumentos: o Questionário Sociodemográfico, a Subescala de 

fome emocional presente no Questionário Holandês do Comportamento Alimentar 

(QHCA), a Escala da Autoestima de Rosenberg (RSES) e a Escala de Estereótipos da 

Fome Emocional, elaborada exclusivamente para a presente pesquisa. Foram realizadas 

análises descritivas e correlações bivariadas entre as variáveis Fome emocional, 

Autoestima Negativa, Autoestima Positiva, Estereótipos Positivos e Estereótipos 

Negativos. A autoestima positiva apresentou uma média superior à da autoestima 

negativa. Nos estereótipos positivos foi possível identificar uma média inferior quando 

comparada à média dos estereótipos negativos. Entre as correlações verificadas, foi 

possível observar correlações positivas entre fome emocional, autoestima positiva e 

autoestima negativa. Em relação aos estereótipos, notou-se uma correlação negativa entre 

fome emocional e estereótipos negativos e uma correlação positiva entre fome emocional 

e estereótipos positivos. Quanto aos estereótipos da fome emocional, foi possível 

verificou-se que os estereótipos que apresentaram as maiores médias foram os 

estereótipos negativos. Observou-se que tanto a autoestima positiva quanto a autoestima 

negativa possuem um papel importante na fome emocional. Em relação aos estereótipos 

da fome emocional, foi possível observar que indivíduos que apresentam fome emocional 

tiveram mais propensão a estereotipar negativamente a si próprios. Os resultados apontam 

relações consideráveis entre Autoestima, Fome Emocional e Estereótipos, ou seja, a 

autoestima tem uma considerável correlação com a fome emocional, assim como os 

estereótipos também possuem sua influência nessa condição.  

 

Palavras-chave: fome emocional; autoestima; estereótipos; comportamento alimentar 
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FORMAÇÃO DOCENTE X PRÁTICA DOCENTE: UMA CONVERSA SOBRE 

FAZERSABERES PARA A DIVERSIDADE E DIFERENÇAS NA E.M. VILA 

OPERÁRIA 

 

Roseclair dos Santos Leite  

Mestranda do Programa de Pós-Graduação da UERJ/FEBF. Professora da 

Rede Municipal de Duque de Caxias. Membra do NuDES/CNPq 

 

Este trabalho apresenta as reflexões iniciais de minha pesquisa se Mestrado cujo  

objetivo geral é pesquisar de que maneira as temáticas acerca da diversidade e diferenças 

se apresentam no cotidiano escolar e como são abordadas pelas professoras e que desta 

forma possam contribuir para que as ditas minorias possam ter assegurado o direito a uma 

educação equânime com a (des) construção, (re) construção,(re)discutir o fazersaber 

docente bem como a importância da formação continuada em serviço (para/com/de que 

forma) que contribua para a reflexão do fazersaber/saber fazer da prática docente em 

consonância com o proposto e previsto nos documentos legais; a partir das narrativas dos 

fazeressaberes mediante pesquisa ação com oitiva das conversas/entrevistas no 

espaçotempoescolar que contemplem a diversidade, as diferenças e suas 

interseccionalidades a fim de garantir uma prática formativa que valorize o potencial da 

diferença como um marcador positivo. Como resultados parciais, a pesquisa ação, focará 

nas narrativas dos dispositivos utilizados pelas docentes e demais atores numa constante 

interação com o outro sem dicotomizar a teoria e a prática, buscando dialogar com os 

praticantes através das narrativas de suas vivências. Sendo assim, pretendo seguir minha 

pesquisa observando o cotidiano das docentes e demais atores através das suas narrativas 

considerando diferentes contextos no espaçotempo escolar.  

 

Palavras-chave: cotidiano escolar; diversidade; diferença; formação docente; práxis. 
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MORADORES DE RUA: ESTRATÉGIAS PARA CAPACITAR E 

QUALIFICAR. 

 

Claudia Aparecida da Silva Pires  

Mestranda no PPGD/UCP. Mediadora. 

Stephane Moreira da Rocha 

Mestranda no PPGD/UCP. Bolsista CAPES. 

 

O presente resumo busca realizar uma análise da população em situação de rua na 

cidade de Petrópolis e quais as necessidades para a recolocação destes no mercado de 

trabalho local, focando no problema da falta de capacitação técnica e apoio de moradia e 

assistência social, para que estas pessoas possam se reintegrar na sociedade evitando 

assim a marginalização do indivíduo. A pesquisa tem por objetivo a possibilidade de 

elaboração de um programa para auxílio das pessoas estudadas para que retornem ao 

mercado de trabalho proporcionando a inclusão social e restabelecendo sua dignidade. A 

partir do método de análise quantitativa de dados fornecidos pelo Centro Pop e 

Consultório de Rua foi possível alcançar o resultado de análise de que a população de rua 

é formada por 82% de homens e 18% de mulheres, sendo desse quantitativo 29,50% de 

pessoas que se consideram brancas, 27,90% pretas, 31,10% pardas e 3,50% que não 

sabem informar a qual grupo pertencem, 74% sabem ler e escrever, 17% não sabem ler e 

8% só assinam o nome e 1% não quis informar, 3% concluíram o segundo grau, 48% 

concluíram o primeiro grau, 17% não sabe responder e 32% não quis informar, 88,50% 

não recebem benefício nenhum, 3,2% são aposentadas, 2,3% recebe bolsa família, 1,3% 

recebe BPC(benefício de prestação continuada) e 4.7% não quiseram informar, 70,9% 

possui trabalho remunerado, sendo 27,50 %catadores de lixo, 14,10 flanelinhas, 6,3% da 

construção civil, 4,2% da limpeza, 3,1% carregadores e estivadores e 15,7% pedem 

dinheiro e 29,1% não quiseram informar. Diante dos dados coletados não existe ainda 

uma conclusão da presente pesquisa, existem normativas básicas destinadas à População 

em Situação de Rua segundo o Ministério do Desenvolvimento Social e combate à Fome 

do município estudado, entretanto não tem sido suficiente para conter o crescimento 

exponencial da população em situação de rua e, não obstante, será necessário mais estudos 

e planejamento para que seja possível efetivamente que esse cidadão seja inserido 

novamente no mercado de trabalho. 

 

Palavras chave: população de rua; trabalho; pesquisa sócio jurídica 
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MULHERES PROTAGONISTAS NOS FILMES MAIS VISTOS DE 2015: 

CINEMA E QUESTÕES DE GÊNERO 

 

Mirna Juliana Santos Fonseca 

Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Católica de 

Petrópolis (UCP).  

Carla Silva Machado 

Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd) da 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).  

 

O trabalho discute, sob a perspectiva dos estudos de gênero, a representação das 

personagens femininas nos filmes mais vistos pelo público brasileiro. Dos 20 filmes mais 

vistos nas salas de cinema do Brasil em 2015, foram selecionados aqueles cujas 

protagonistas são mulheres: Cinquenta tons de Cinza, Cinderela e Loucas pra casar. 

Após uma análise sobre a pouca representatividade feminina nos filmes com maior 

bilheteria, reflete-se a respeito do espaço destinado às personagens femininas no cinema, 

a temática desses filmes, e discute-se de que maneira a mulher está sendo representada 

nas poucas vezes que aparece como protagonista, embasando-se, para tanto, em um 

levantamento e análise das falas de 2 mil roteiros de filmes norte-americanos. Como 

referencial teórico, optou-se pelos estudos de Guacira Lopes Louro para discutir as 

questões de gênero e cinema, e de Elizabeth Ellsworth para tratar de cinema e 

endereçamento. Como metodologia de análise dos filmes, o estudo descreve as atitudes 

das personagens principais, observando seus comportamentos e escolhas, com base 

naquilo que representam enquanto protagonistas dos filmes, além de aspectos qualitativos 

de suas falas, tendo por base o Teste Bechdel. Como resultados das análises, aponta-se a 

limitação deste teste, destacando que a mulher continua sendo apresentada nos filmes 

como: submissa e interessada em fazer um casamento vantajoso. 

 

Palavras-chave: representação de gênero; mulheres no cinema; estudos de gênero.  
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NÚMERO SUPERLATIVO DE DEMANDAS JUDICIAS É SINÔNIMO DE 

DEMOCRÁTICO ACESSO À JUSTIÇA? 

 

Larissa Borsato da Silva 

Mestranda em Direito no PPGD/UCP; Advogada 

 

O presente trabalho tem como objetivo verificar a efetividade do acesso à justiça 

diante do número de ações judiciais propostas e a variedade de litigantes. Da análise 

realizada, percebe-se que após a promulgação da Constituição Federal em 1988, com a 

garantia de diversos direitos fundamentais e sociais, além da criação de diversas leis 

federais, que visavam a defesa e efetivação dos direitos, como o Código de Defesa do 

Consumidor e os Juizados Especiais, houve o encorajamento do cidadão na busca pela 

justiça, em especial através do Poder Judiciário. Com isso, houve ao longo dos anos 

explosão de litigiosidade, assoberbando os Tribunais que não estavam preparados para a 

grande quantidade de litígios que passaram a ser ajuizados. Com um número tão 

significativo de demandas judiciais anualmente propostas poder-se-ia pensar que a 

sociedade brasileira tem pleno acesso à justiça, conhecendo perfeitamente seus direitos e, 

consequentemente, buscando-os de forma efetiva com o ajuizamento de demandas 

judiciais. Entretanto, apesar desse contexto, o que se percebe é que o real e democrático 

acesso à justiça está muito longe de ser alcançado e o exorbitante número de processos 

em tramitação não reflete a sociedade como um todo. Segundo a pesquisa – ainda em 

andamento, por meio de revisão bibliográfica e entrevistas – há pouca variedade de 

litigantes. Grande parte das demandas possui os mesmos litigantes em um dos polos, os 

chamados litigantes habituais. Estes podem ser compreendidos, como sendo as grandes 

empresas, que possuem em massa e grande poder econômico ou aqueles de elevada 

capacidade econômica e grau de instrução, que “duelam” com os litigantes eventuais com 

disparidade de armas, tendo em vista seu grande poderio, seja ele econômico, técnico ou 

de grau de instrução, não só com pleno conhecimento dos seus direitos, como também de 

todos os trâmites e entremeios processuais, além das orientações de especialistas e 

esclarecimento de toda e qualquer dúvida que possa existir. Conclui-se que a explosão de 

litigiosidade não corresponde ao efetivo e democrático acesso à justiça, criando-se uma 

ilusão diante da realidade que permeia a sociedade brasileira.  

 

Palavras-chave: acesso à justiça, democracia; litigantes habituais. 
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O CONTRASSENSO DOS PROJETOS DE ACESSO À JUSTIÇA  

 

Larissa Borsato da Silva 

Mestranda no PPGD/UCP. Advogada. 

Stephane Moreira da Rocha  

Mestranda no PPGD/UCP. Bolsista CAPES 

 

O presente resumo é uma análise inicial, com olhar crítico, acerca do sistema de 

acesso à justiça no Brasil, buscando refletir e examinar se a sociedade brasileira se 

encontra preparada para lidar com formas consensuais de acesso à justiça. Com o 

crescente fortalecimento do Poder Judiciário houve uma explosão de litigiosidade, 

assoberbando os Tribunais que não estavam preparados para a grande quantidade de 

litígios que passaram a ser ajuizados. A falta de estrutura dos Tribunais, número 

insuficiente de magistrados e servidores, além dos diversos caminhos processuais 

possíveis fizeram com que o grande número de ações judiciais anualmente propostas não 

fossem absorvidas de forma eficaz pelo Poder Judiciário, impactando diretamente na 

efetividade e busca real pela justiça. Visando agilizar e trazer celeridade para as demandas 

ajuizadas, os Tribunais vêm criando mecanismos para agilizar a solução dos conflitos e, 

consequentemente, desafogar o Poder Judiciário. Dentre esses mecanismos está o 

chamado “Projeto Expressinho” criado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de 

Janeiro, em sede dos Juizados Especiais Cíveis, que consiste na aproximação das partes 

das demandas judiciais em que envolvam no polo passivo pessoas jurídicas com número 

significativo de ações judiciais distribuídas, a fim de que as mesmas consigam dirimir 

pacificamente seus conflitos, em especial através do oferecimento de acordos que sejam 

vantajosos para ambas as partes. Através do método de observação como ouvinte e análise 

dos acordos realizados foi possível estabelecer um parâmetro de visualização inicial, 

percebendo que o cidadão não entende, em sua maioria, os procedimentos que estão sendo 

realizados e quais as vantagens e desvantagens da realização dos mesmos. Ademais, as 

pessoas jurídicas que ali estão no polo passivo, quando trazem alguma proposta de acordo, 

normalmente não a trazem com efetiva margem de negociação, o que, em diversos casos 

observados, acaba por inviabilizar a solução do conflito. A pesquisa vem demonstrando 

que os jurisdicionados, em geral, não estão preparados para lidar com os conflitos de 

forma consensual, sendo certo que os conflitos jamais deixarão de existir, pois são 

inerentes ao ser humano, mas a questão aqui latente é como se lida com os mesmos e 

como trazer a sociedade para efetivar esse novo olhar. 
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Palavras-chave: acesso à justiça; judicialização; resolução de conflitos. 
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OUVINDO OS QUADRINHOS DO LIVRO DIDÁTICO 

 

Deise Mônica Medina Silveira 

Doutora em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Professora do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia. 

 

Nos livros didáticos, as imagens tem demarcado um espaço cada vez mais 

significativo, estimulando diferentes formas de interpretação e construção do 

conhecimento dos alunos, através do diálogo com os textos verbais. Além de 

complementar ou ilustrar o conteúdo verbal, muitas vezes, as imagens são a principal 

fonte de informação para a resolução de questões propostas. Para que os alunos com 

deficiência visual tenham acesso a todo o conteúdo do livro didático, as imagens, assim 

como o texto verbal, precisam ser acessibilizadas. A audiodescrição (AD), é a modalidade 

de tradução intersemiótica que traduz imagens em palavras para que pessoas com 

deficiência visual tenham acesso ao conteúdo imagético através da audição. Nesta 

comunicação, apresento um recorte da pesquisa de natureza descritivo-exploratória, 

desenvolvida durante o doutorado, na qual analisei e descrevi imagens de acordo com os 

princípios das metafunções da Gramática do Design Visual (GDV), desenvolvida por 

Kress e van Leeuwen (1996, 2006), sob o aporte teórico da Tradução Audiovisual, da 

Semiótica Social e da Multimodalidade. Com o objetivo de propor parâmetros 

sistemáticos para a elaboração de audiodescrição de cartuns e charges nos livros didáticos 

digitais, submeti as ADs elaboradas com base na GDV e as propostas pelo MEC à 

avaliação perceptual-descritiva de consultores com deficiência. Os resultados obtidos nos 

relatos livre e guiado aplicados aos participantes evidenciam que iniciar as descrições 

pela localização dos elementos da imagem, tomando a metafunção Composicional da 

GDV como ponto de entrada, oferece maior conforto espacial para o público com 

deficiência visual, minimizando as lacunas na apreciação e interpretação do código 

visual. A pesquisa contou como apoio do CNPq, no período de março a agosto de 2018. 

 

Palavras-Chave: audiodescrição; deficiência visual; livro didático 
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PERCEPÇÕES EMPÍRICAS SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DE CONFLITOS 

ESCOLARES 

 

Julia Toneli Loretti Cunha 

Graduanda em Direito na Universidade Católica de Petrópolis, Bolsista 

PIBIC do CNPq 

Klever Paulo Leal Filpo  

Doutor em Direito. Professor do PPGD/UCP e da graduação em Direito do 

ITR/UFRRJ. Pesquisador do INCT/InEAC 

 

O trabalho tem por objetivo compartilhar algumas observações iniciais a respeito 

da judicialização de conflitos escolares, sendo um recorte de pesquisa em andamento na 

cidade de Petrópolis, RJ, com recursos do CNPq/Brasil (Edital Universal, 2016). A 

pesquisa tem natureza qualitativa e privilegia o estudo de casos. Relaciona-se a uma 

demanda social de prevenção de conflitos e de estímulo a uma cultura de paz nas escolas 

uma vez que é sabido que os estudantes frequentemente se vêm envolvidos em disputas 

de diferentes graus. Estamos denominando “conflitos escolares” aquelas disputas que 

surgem a partir de relações sociais e/ou jurídicas originadas no ambiente da escola e no 

seu entorno. Nessa perspectiva, verificamos que os casos são bastante diversos em que 

vão de questões administrativas, como problemas com matrículas e formaturas, até casos 

mais sensíveis como bullying, agressões físicas, dentre outros. Pretendemos observar 

como as relações conflituosas são administradas, na escola, e por quais motivos 

ultrapassam o ambiente escolar e são levadas ao Poder Judiciário, transformando-se em 

demandas judicias complexas envolvendo estudantes, professores, funcionários, 

familiares e profissionais de diferentes áreas. Em um primeiro momento, realizamos uma 

aproximação nas escolas, buscando identificar casos de conflitos que pudessem ser 

relatados por professores e diretores de escolar. Nessa etapa da pesquisa percebemos que 

os prepostos, em geral, preferiam dizer que não havia conflitos em suas escolas. 

Percebemos que existe uma tendência de ignorar a existência dos conflitos, exceto em 

casos mais graves que ganham publicidade. De uma diretora de escola particular ouvimos 

que “aqui não tem esse negócio de conflito não...você deverão procurar uma escola 

pública...”, quando sabemos que conflitos existem em qualquer escola. Diante dessa 

dificuldade de acesso, que foi recorrente, mudamos o rumo da pesquisa para buscar 

localizar, pelo sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, processos versando sobre conflitos 

escolares que resultaram em ações judiciais. Curiosamente, percebemos que na área 

criminal (juizados criminais), há muitas ações surgidas em escolas, por conta de ameaças 
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e lesões corporais. Isso nos surpreendeu, porque foi mais fácil localizar ações criminais 

do que cíveis, versando sobre supostos crimes praticados a partir de conflitos surgidos na 

escola, tendo como recorte espacial o município de Petrópolis, onde estamos sediados. A 

pesquisa prossegue, mas, como uma reflexão inicial, pode-se notar que conflitos escolares 

poderiam ser abordados precocemente, ou mesmo prevenidos, ainda na escola, antes de 

adentrarem ao sistema de justiça, por meio de profissionais capacitados para essa 

finalidade.   

 

Palavras-chave: judicialização; conflitos escolares; pesquisa empírica; 
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PERCEPÇÃO SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DO CREAS EM RELAÇÃO À 

DELINQUÊNCIA JUVENIL 

 

Renata Coentrão Marques  

Mestranda no PPGPSI/UCP 

Douglas Amorim Alves Dias  

Graduando em Psicologia na UCP. Bolsista PIBIC CNPq/UCP 

Diana Ramos de Oliveira  

Doutora em Psicologia Social. Professora do PPGPSI/UCP 

 

A violência provocada por crianças e adolescentes está disseminada no Brasil 

devido há muitos fatores socioeconômicos e culturais, com variados formatos de punição 

tanto familiares quanto concedidos pela lei. Neste contexto, a percepção social destes 

jovens pelos profissionais que os acolhem para cumprimento nos serviços de medidas 

socioeducativas como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(CREAS) focalizará as impressões destas pessoas. Este artigo teve como objetivo 

conhecer a percepção social de profissionais atuantes em CREAS, no Brasil. Foi realizada 

uma pesquisa na modalidade sistemática em algumas bases de dados (Google Acadêmico, 

Scielo, BVSPsi, Lilacs, Portal de Periódicos da CAPES e PepSic), utilizando-se o idioma 

português, por meio dos descritores “delinquência juvenil” e “percepção social”, tendo 

como local o CREAS no período de 2008-2018. No total foram encontrados 4 

documentos em periódicos nacionais em que constatou-se que os jovens foram 

considerados delinquentes que precisavam de controle social e os que os apontavam como 

sujeitos de direitos. Concluiu-se que mais trabalhos sobre o assunto devem ser feitos para 

que se possa ter uma visão ampliada sobre esta clientela atendida pelo CREAS e que a 

percepção social ainda se coloca entre a marginalização e a questão da violação dos 

direitos das crianças e dos adolescentes. 

 

Palavras-chave: percepção social, delinquência juvenil, assistência social.  
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POLÍTICAS PÚBLICAS E ENSINO SUPERIOR: UMA INVESTIGAÇÃO A 

PARTIR DA JURISPRUDÊNCIA CÍVEL DO TRF2 

 

Gustavo Halfeld Villares Mendes Ferreira 

Mestre em Direito PPGD-UNESA. Advogado. 

Carlos Alberto Lima de Almeida 
Pós-Doutor em Direito (UERJ). Doutor e Mestre em Política Social (UFF). 

Doutorando em Educação (UFF). Professor do PPGD-UNESA. Bolsista de 

Produtividade UNESA 2014. 

 

Este trabalho decorre de pesquisa realizada no curso de Mestrado em Direito 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estácio de Sá e 

apresenta como tema as políticas públicas na área da educação e o direito, cuja 

delimitação está centrada na perspectiva de investigar o processo de desenvolvimento e 

contribuição da política social como política pública e sua interface com o direito, em 

uma perspectiva interdisciplinar, com foco na sociedade brasileira contemporânea, a 

partir da jurisprudência, tendo como ambiente de investigação o Tribunal Regional 

Federal da Segunda Região. O problema: quais conflitos de interesse submetidos ao 

Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) seriam relacionados às políticas públicas 

e ao ensino superior após o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988 (CRFB 1988)? Objetivo geral: investigar e analisar os acórdãos relacionados às 

políticas públicas e ao ensino superior, no âmbito do TRF2, após o advento da CRFB 

1988. Objetivos específicos: a) Contextualizar, numa perspectiva interdisciplinar, a 

relação das políticas públicas com o direito no Brasil.; b) Contextualizar o a questão do 

acesso à justiça na perspectiva do exercício de direitos relacionados às políticas públicas; 

c) 3. Mapear e analisar os acórdãos relacionados às políticas públicas e ao ensino superior 

ou a educação no ensino superior, no âmbito do TRF2, após o advento da CRFB 1988. A 

metodologia pode ser sintetizada em pesquisa documental e bibliográfica. Os resultados 

indicaram uma predominância de acórdãos relacionados às ações afirmativas. Entre as 

medidas classificadas como ações afirmativas, em especial aquelas encontradas no 

presente estudo, podemos mencionar: o direito à educação por via de metas, cotas, bônus 

ou fundos de estímulo; bolsas de estudo; empréstimos, dentre outros. Entre as conclusões: 

Apesar do acesso à educação ter evoluído consideravelmente no Brasil, uma vez que 

ações afirmativas como a política de reserva de vagas regulada pela Lei 12.711/2012, 

programas como Prouni, FIES, dentre outros tenham sido implementados, ainda está 

longe de caracterizar uma universalização. Deve-se reconhecer o importante papel do 
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Poder Judiciário como instrumento de garantia da execução das políticas públicas, em 

especial no ensino superior, em que a criação decorre de uma ação coletiva, mas sua 

operacionalização é dependente de uma ação individualizada, considerado que a 

educação é um bem público, passível de alcance por todos os indivíduos, mas que 

somente pode ser usufruída a partir de sua apropriação por cada cidadão.  

 

Palavras-chave: acesso à justiça; judicialização; políticas públicas. 
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RACISMO E PSICOLOGIAS: DIÁLOGOS NECESSÁRIOS 
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Professora do Curso de Psicologia da UNESA, Campus Petrópolis 

Debora de Assunção Sousa 

Graduanda em Psicologia na UNESA, Campus Petrópolis 

Monyke Kide Yamamoto Gushiken  

Graduanda em Psicologia na UNESA, Campus Petrópolis 

Ângela Talita Faria Lima  

Graduanda em Psicologia na UNESA, Campus Petrópolis 

Jonathas de Oliveira Marinho 

Graduanda em Psicologia na UNESA, Campus Petrópolis 

 

O objetivo do nosso trabalho é falar sobre a nossa experiência no projeto de 

iniciação científica que ocorre na UNESA – Campus Petrópolis chamado “A negação do 

racismo na psicologia”. A pesquisa desenvolvida é bibliográfica e qualitativa, onde 

avaliamos os textos, produzidos em psicologia social, sobre o tema do racismo. O 

segundo momento é articular com o conceito de negação do racismo, do autor Van Dijk 

(2010) que discorre sobre as diversas formas de recursos linguisticos que estruturam a 

negação do racismo. Defendemos a necessidade de se pesquisar sobre essa temática na 

psicologia, por dois motivos: Para que possamos nos fazer valer os princípios 

fundamentais do código de ética do psicólogo, que preza pelo alinhamento da psicologia 

com a declaração universal dos direitos humanos. Para tanto, enquanto profissionais, 

precisamos estar atentos as diversas formas de opressão e desigualdade existentes na 

nossa realidade e, se tratando de uma sociedade estruturalmente racista, como a brasileira, 

é condição sine qua non entendermos as engrenagens deste discurso. O segundo motivo 

seria a necessidade de assumir a responsabilidade de que nossa profissão é historicamente 

vinculada ao discurso das elites e por isso, se não for crítica e transformadora, acaba 

perpetuando e mantendo uma lógica racialmente excludente. Aqui, percebe-se a 

necessidade de se falar sobre a negação do racismo, de maneira mais clara, posto que, 

segundo o documento do CFP chamado "Quem são as psicólogas brasileiras?"(2013) 

constata-se que 67% delas são brancas. Assim é necessário refletirmos tanto sobre o 

racismo como a negação do racismo - que, por ser uma profissão predominantemente 

branca, tem um ambiente propício para isso. O que podemos observar nos artigos 

analisados é que o racismo é ainda é uma temática sub estudada na psicologia e que, por 

ser cultural, também influência a nossa prática e a nossa escrita. Assim, por acreditarmos 

que quanto mais falarmos sobre, mais iremos desconstruir essas questões que estão 

enraizadas no tecido social, acreditamos que é importante visibilizar as estruturas 
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linguisticas que contribuem para os discursos de negação do racismo.  A pesquisa recebe 

apoio e recursos financeiros do Programa PIBIC/UNESA. 

 

Palavras-chave: negação de racismo; psicologia; discurso 
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VIOLAÇÕES DE DIREITOS DOS POVOS ORIGINÁRIOS 
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Doutora em Ciência Política. Professora do PPGD/UCP e da UniLaSalle Rio 

de Janeiro 

 

A inclusão de REDD+ como instrumento de proteção florestal e climática, aparece 

nas negociações sobre o clima a partir de 2005. REDD é uma sigla em inglês para designar 

Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation ou Redução das 

Emissões por Desmatamento e Degradação florestal em português. Como se vê, a 

intenção, a olhos pouco atentos, pode parecer excelente já que se propõe a diminuir as 

emissões de gazes de efeito estufa, notadamente o CO2 e ao mesmo tempo conter o 

desmatamento. Este é o ponto central dos críticos deste mecanismo e outros oriundos 

deste como PSA (Pagamentos por Serviços Ambientais) e o Redd Early Movers (REM), 

mecanismo que nos propomos apresentar neste texto a partir de uma perspectiva crítica 

frente aos direitos dos povos originários. Portanto, o REM é o mesmo que REDD+, só 

que aplicado jurisdicionalmente. Ou seja, em todo o território do estado em questão. No 

nosso caso, o do Acre. Apresentamos neste trabalho as críticas e contradições deste 

programa especialmente por incidir sobre territórios indígenas, o que fere a Constituição 

Federal em seu artigo 231 que define terras indígenas como de usufruto exclusivo dos 

povos que nelas habitam e ainda o que preconiza a Convenção 169 da Organização 

Internacional do Trabalho – OIT, da qual o Brasil é signatário. Apresentaremos o REM 

com suas definições e propostas para em seguida apresentar os pontos conflitantes com a 

legislação brasileira atual e ao final, apontarmos as consequência deste tipo de programa 

para os povos originários bem como as violações de direitos decorrentes deste programa 

considerando sua implantação no estado do Acre.  O  REM só se difere do programa de 

REDD+ por recair sobre todo o território de um determinado estado, no nosso caso, o 

estado do Acre. É uma forma de burlar a legislação para aplicar o REDD em terras 

indígenas, uma vez que a Constituição veta este tipo de programa, salvo quando de 

interesse nacional, cabendo aos índios o usufruto exclusivo sobre seus bens e riquezas. 

(BRASIL, Constituição Federal, 1988, artigo 231, § 2º). Consideramos que este 

mecanismo uma falsa solução. Portanto, além de violar direitos dos povos originários, 
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este mecanismo não é capaz de cumprir o que se propõe. Estes são os dois pontos chaves 

que nos propomos a detalhar melhor oportunamente. 

 

Palavras-chave: povos originários; direitos humanos; violações 
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO TRABALHO DO PROFESSOR SEGUNDO 

PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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Mestranda em Psicologia no PPGPSI/UCP. Orientadora Educacional em 

Petrópolis, RJ  

Julio Cesar Cruz Collares-da-Rocha 

Doutor em Psicologia. Professor do PPGPSI da Universidade Católica de 

Petrópolis 

 

O objetivo de nossa pesquisa foi identificar as representações sociais do ‘trabalho 

do professor’ segundo docentes que atuam no ensino fundamental. Tratou-se de uma 

pesquisa qualitativa e exploratória, utilizando o referencial da Teoria das Representações 

Sociais (TRS) de Serge Moscovici, em especial, com a Teoria do Núcleo Central (TNC) 

desenvolvida por Jean-Claude Abric. Participaram da pesquisa 200 professores da Rede 

Municipal de Ensino da Prefeitura de Petrópolis, Rio de Janeiro, que atuam no Ensino 

Fundamental, de ambos os sexos e independentemente da idade ou tempo de magistério. 

Utilizamos um questionário com perguntas de evocação livre com o termo indutor 

‘trabalho do professor’. Os dados colhidos foram apreciados a partir de uma análise 

prototípica das evocações livres utilizando o software EVOC 2005. As cognições que 

emergiram no provável núcleo central dessa representação foram ‘amor’, 

‘comprometimento’, ‘dedicação’, ‘paciência’ e ‘responsabilidade’. Pensamos que a 

presença da cognição ‘amor’ no núcleo central está relacionada ao fato de que 82% dos 

profissionais que participaram de nossa pesquisa são do sexo feminino, o que justificaria 

a menção a esse cognema de maneira naturalizada em face das construções históricas 

acerca da natureza da mulher. Isso porque, historicamente, tal como ressaltaram Bruschini 

e Amado (1988, p.7), algumas correntes de pensamento qualificavam apenas as mulheres 

enquanto biologicamente dotadas da capacidade de socializar as crianças. Mencionaram 

ainda que esse conceito da vocação feminina foi historicamente aceito e que ainda hoje, 

é considerado enquanto um sacerdócio “provavelmente porque a ideologia da vocação, 

do amor e da dedicação tem justamente por função encobrir as condições concretas em 

que se dão as relações de trabalho”. É preciso clarificar, no entanto, tal como fora 

explicado por Louro (1989), que ao longo da história o magistério não foi uma profissão 

predominantemente feminina, mas acabou tornando-se, e o amor é considerado um 

aspecto fundamental para o exercício do magistério. Bruschini e Amado (1988) inferiram, 

entretanto, que a ausência masculina passou a ser percebida a partir do momento em que 
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houve crescente desvalorização dessa profissão, devendo os homens, portanto, ocuparem 

funções com maiores salários, bem como com maior reconhecimento. O resultado da 

pesquisa revelou que o trabalho docente é representado pelas características pessoais (e 

não técnicas) dos professores, como se tal atividade fosse pensada como dom, vocação 

ou próprio da natureza (em especial no caso das professoras). 

 

Palavras-chave: práticas pedagógicas; trabalho; professor; representações sociais 
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SUCESSO/FRACASSO ESCOLAR DE CRIANÇAS NEGRAS: UMA 

DISCUSSÃO SOBRE FATORES SOCIAIS E ESCOLARES DE COMPOSIÇÃO 

 

Gerusa Faria Rodrigues 

Doutoranda em Educação no PPGE/UCP. Integrante do GRECCA/UCP  

Débora Breder Barreto 

Professora do PPGE/UCP. Líder do Grupo de Estudos em Educação, Cultura 

e Contemporaneidade (GRECCA/UCP) 

 

Esta comunicação tem como objetivo propor uma reflexão sobre o sucesso escolar 

de crianças negras oriundas das classes populares considerando que as discussões sobre 

fracasso escolar, principalmente nos meios populares, estão constantemente em 

visibilidade no meio educacional. O estudo buscou desvelar possibilidades de construção 

do sucesso escolar de crianças negras partindo das possíveis contribuições ofertadas pelos 

movimentos sociais, assim como analisar a falta de oportunidades educativas e racismo 

institucional presentes nas escolas. Os casos de crianças bem-sucedidas academicamente 

pouco ganham destaque, dessa forma, discutir os fatores sociais e escolares que 

possibilitam sucesso escolar de crianças negras dos anos iniciais do ensino fundamental 

pode ser um meio de buscar soluções para o fracasso escolar em que muitas crianças 

negras são submetidas Em geral, nas escolas, o sucesso está atrelado aos resultados 

obtidos ao término do ano letivo. Fracasso e sucesso são categorias produzidas pela 

instituição escolar e, seu grau de exigências, que variam historicamente, e atendem a 

questões econômicas, incluindo o mercado de trabalho. A educação é um direito social e 

deveria ser o locus privilegiado para a luta contra o racismo e por oportunidades 

educativas equânimes entre todo o seu público. Os saberes produzidos pelos movimentos 

sociais contribuem na construção dessa educação antirracista. Os questionamentos 

produzidos no seio dessas discussões, como por exemplo, a inexistência de racismo no 

Brasil, são geradores de saberes emancipatórios fundamentais, pois abordam questões 

que durante muito tempo estiveram latentes na sociedade e, principalmente, nas escolas. 

Analisando o contexto histórico e político brasileiro, as diferenças étnico-raciais foram 

naturalizadas, minimizadas e transformadas em desigualdades. Dessa forma, quando a 

escola e a política educacional brasileira colocam em pauta a discussão, as práticas, os 

projetos e as políticas voltadas para a diversidade étnico racial, os problemas ganham 

visibilidade e medidas promotoras de igualdade de oportunidades podem surgir. É preciso 

que o educador, em sua formação, receba suporte para trabalhar as questões étnico-raciais, 

assim como todas as outras que emergem no cotidiano escolar. Assim, ele conseguirá 
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auxiliar no combate ao racismo e também reconhecer o tratamento desigual 

historicamente ofertado a grupos sociais e étnico-raciais, contribuindo na construção de 

uma escola cidadã e democrática foi realizada uma pesquisa bibliográfica em fontes que 

discutem o tema na atualidade, e análise de dados construídos em pesquisas anteriores. 

 

Palavras-chave: crianças negras; ensino fundamental; sucesso/fracasso escolar. 
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A POESIA AFRO-FEMININA COMO INSTRUMENTO DE RESISTÊNCIA AO 

SILENCIAMENTO DA MULHER NEGRA NA LITERATURA 

 
Gabriela Leite Rosa Ferreira 

Graduanda em Letras na Universidade Católica de Petrópolis 

 

O presente projeto foi idealizado com a intenção de investigar e questionar como 

a poesia afro-feminina se mantém como instrumento de resistência à grande falta de 

autoria negra no campo das literaturas e entender como se constrói o eu-lírico da mulher 

negra na poesia. A força motriz na persistência dessa pesquisa foi compreender como a 

ausência dessa autoria pode afetar a formação de indivíduos de descendência africana que 

não se encontram representados na literatura. Em Poemas da recordação e outros 

movimentos (2017), Conceição Evaristo apresenta a sua poesia como forma de apresentar 

a vivência da mulher negra. Em cada palavra escrita, a autora evidencia como a sua 

escrita, por si só, torna-se instrumento de luta e busca pelo espaço feminino negro na 

Academia. Pontuando que o mesmo processo é vivenciado pelas autoras negras do 

continente africano, considera-se possível com este trabalho traçar uma ponte sobre o 

Atlântico. Ao analisar a obra da escritora Paula Tavares, nota-se que tanto as mulheres 

negras em diáspora quanto as que permaneceram em África fazem de sua poética um 

espaço de resistência e de resgate de uma voz ancestral silenciada. O objetivo geral é 

analisar como a poesia de autoria afro-feminina lida com o silenciamento das vozes das 

mulheres negras na literatura. Enquanto os específicos são investigar de qual modo a 

poesia de autoria afro-feminina lida com a ausência de representatividade no cânone 

literário, utilizar a pesquisa como modo de inserir estudos femininos e afrodescendentes 

no ambiente acadêmico buscando representatividade e diversidade e investigar como se 

dá o processo de criação do eu-lírico negro nas literaturas brasileira e africanas. Analisa-

se de maneira crítica as obras poéticas da escritora brasileira Conceição Evaristo para 

melhor compreender o uso da poesia em seus atos de resistência histórica. Partindo desse 

pressuposto, utilizará o método comparativo para analisar os poemas das autoras 

Conceição Evaristo e Paula Tavares. De acordo com os resultados, buscar-se-á observar 

as questões de intertextualidade criando uma ponte entre as mulheres em diásporas e as 

que se mantém em solo africano. A presente pesquisa tem como fonte Poemas da 

recordação e outros movimentos (2017), obra de Conceição Evaristo, baseando-se na 

leitura crítica de seus poemas para justificar a sua arte como ferramenta na luta contra o 

silenciamento. Amargos Como Os Frutos (2011), da autora Paula Tavares, é uma das 
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obras utilizadas para comparar a escrita e a vivência entre as mulheres negras em diáspora 

e as que permaneceram no continente africano. 

 

Palavras-chave: literatura afro-feminina; literatura africana; poesia. 
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AS MULHERES NEGRAS E POBRES DE UMA COMUNIDADE CARENTE, 

NA CIDADE DE BELFORD ROXO, BAIXADA FLUMINENSE-RJ. 

 

Leidiane de Lima dos Santos 

Graduanda em Pedagogia (FEBF-UERJ) 

 

Este trabalho tem a finalidade de apresentar a luta diária da mulher negra comum, 

a realidade da maioria das mulheres negras deste país. Pobres e moradoras das periferias 

das cidades. Especificamente, falaremos das mulheres da comunidade Gogó da Ema, 

situada na cidade de Belford Roxo, na Baixada Fluminense no Estado do Rio de Janeiro. 

Apesar de retratarmos as mulheres deste local, as vidas das mulheres negras se espelham 

em diversos momentos mesmo que estas não se conheçam ou sequer morem próximas. 

As lutas enfrentadas são compartilhadas por inúmeras outras mulheres negras em várias 

regiões do Brasil. A comunidade do Gogó da Ema é uma região fronteiriça entre os 

bairros de Vila Pauline, Barro Vermelho e Bom Pastor, a aproximadamente 4,5 km do 

centro de Belford Roxo. A maioria de suas ruas não tem asfalto, os moradores sofrem 

constantemente com a falta de água e de serviços como iluminação pública e coleta de 

lixo. Além, do esgoto a céu aberto em diversas ruas. Dentro da comunidade há um Ciep 

municipal que atende crianças da educação infantil até a quarta série, uma escola também 

municipal que recebeu o nome da comunidade. A mobilidade da comunidade fica por 

conta de uma única linha de ônibus, que não passa em todas as ruas, com destino ao 

terminal rodoviário do Bom Pastor e as vans com o mesmo destino do ônibus. Escrever 

sobre Gogó da Ema, explicitar seus dados é, no mínimo, complexo. A favela não é 

considerada um bairro, ora pertence a Bom pastor, ora a Jardim Redentor, podendo ser 

inserida, também, nos bairros de Barro Vermelho e Vila Pauline. Não há dados concretos 

sobre seu tamanho territorial, seus limites ficam por conta da imaginação de cada 

morador. Para alguns, a comunidade se resume a cinco quarteirões, para outros, seria bem 

maior. Na internet, Gogó da Ema está, essencialmente, ligada à criminalidade, 

característica mais marcante da região. Moradores mais antigos relatam que antes das 

construções das casas, o local era uma enorme área com muito mato, apenas. Delinear a 

vida das mulheres negras do Gogó da Ema se faz importante para que elas tenham 

visibilidade, pois esta região é invisível para a maioria dos Fluminenses, até mesmo para 

o Governo. É necessário colocar essas mulheres em uma posição que lhes garanta 

visibilidade e evidenciar suas lutas diárias, suas histórias de resistência. Em suas rotinas 

diárias, grande parte das mulheres, não percebem o quanto resistem e lutam contra os 
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conceitos engessados em uma sociedade racista e machista. Falar sobre elas é importante, 

mas falar para elas causa um efeito esclarecedor sobre suas próprias vidas e sobre o 

feminismo. Estas mulheres precisam saber que o movimento se faz por elas e por suas 

lutas, por esta resistência, quase sempre imperceptível, que elas representam. Gogó da 

Ema é uma favela, assim chamada pela maior parte dos moradores e moradores dos 

bairros vizinhos, extremamente carente, logo, a maioria das mulheres não tem condições 

de pagar um plano de saúde. Entretanto, o governo não fornece assistência médica 

ginecológica a essas mulheres. O posto mais próximo que oferece atendimento a esta 

especialidade, fica no bairro de Santa Maria, a aproximadamente 30-40 minutos 

caminhando da comunidade. Lá são distribuídos cem números para marcação de consulta 

para todo o mês. Ou seja, somente cem mulheres são atendidas por mês e este posto atende 

mulheres de cerca de cinco bairros. O exame preventivo, também chamado de 

Papanicolau, é realizado com pouco mais de frequência, entretanto, seu resultado é 

disponibilizado para as pacientes em sessenta dias. O pôster abordará e buscará evidenciar 

parte dessa dura realidade. 

 

Palavras-chave: mulheres negras; comunidade carente; Belford Roxo 
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AS RELAÇÕES DE PRECONCEITO NAS CRECHES 

 

Mariana Bruno de Oliveira  

Graduanda em Pedagogia na Universidade Católica de Petrópolis 

 

O presente estudo tem como objetivo discutir as relações que se estabelecem nas 

creches, entre professores, educadores, crianças negras e as consequências dessas 

relações na construção da identidade deste grupo de crianças. O ambiente escolar torna-

se muitas vezes um espaço privilegiado para alguns e produtor e reprodutor de 

desigualdades para outros, não se preocupando em ser democrático desde a creche. No 

desenvolvimento do trabalho, está sendo realizada pesquisa bibliográfica e observações 

simples no estágio supervisionado obrigatório, o que oportunizou verificar crianças 

negras recebendo tratamento diferenciado das crianças brancas. Durante estes momentos 

e, em conversas informais, foi possível observar que crianças negras recebem um 

tratamento desigual, com menos estímulos motores e afetivos, o que leva a inferir que 

desde os primeiros anos de vida estas crianças estão submetidas a menos oportunidades 

educativas, o que pode permanecer futuramente e levá-las a um ciclo com grande 

possibilidade de fracasso escolar. Dessa forma, nas observações iniciais, é possível inferir 

que a falta de oportunidades educativas desde a creche, pode ter desdobramentos futuros 

e influir negativamente na construção da autoimagem de crianças negras, fazendo com 

que estas se sintam menos capazes.  

 

Palavras chave: construção da identidade; educação infantil; creche; relações étnico-

raciais. 
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DIREITOS HUMANOS, MIGRAÇÃO E INTEGRAÇÃO LOCAL: 

UM ESTUDO DE CASO DOS CURSOS DE LÍNGUAS DA FAETEC 

 

Daniele Silva de Carvalho 

Mestranda em Direito no PPGD/UCP 

Denise Lopes Salles  

Doutora em Ciência Política. Professora do PPGD/UCP e da UniLaSalle Rio 

de Janeiro 

 

Nos últimos anos, guerras, violência e perseguições levaram ao deslocamento 

forçado em todo o mundo de 68,5 milhões de pessoas (ACNUR, 2018). O Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, ao resguardar a proteção de toda pessoa humana, 

incentiva os Estados a criarem legislações nacionais e políticas públicas que respondam 

às graves violações da dignidade da pessoa e atenta, assim, para a responsabilidade dos 

mesmos para com os indivíduos que fogem de seus locais de origem por persecuções, 

bem como por ausência de garantia de direitos. Ademais da acolhida, os Estados devem 

promover políticas de integração local que permitam ao imigrante ver efetivados seus 

direitos ao trabalho, educação, saúde, dentre outros. Neste trabalho analisa-se a política 

de inclusão através do acesso à língua por meio de um estudo de caso da implantação de 

cursos de português para imigrantes na Fundação de Apoio as Escolas Técnicas do Estado 

do Rio de Janeiro. A FAETEC, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia 

e Desenvolvimento Social, em parceria com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos 

e Políticas para Mulheres e Idosos promove, desde 2018, o Curso de Língua Portuguesa 

e Cultura Brasileira para refugiados e imigrantes, dando a estes a oportunidade de se 

comunicar em português e, assim, criar reais oportunidades de reconstruírem suas vidas 

inseridos na nova cultura. Os professores do curso passam por uma capacitação específica 

para promover a  integração cultural. O curso já atendeu 80 imigrantes e refugiados até o 

momento e as aulas ocorrem nas Unidades de São Gonçalo e São João de Meriti. 

 

Palavras-chave: refugiados; integração local; políticas públicas. 
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ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DO RACISMO E SAÚDE MENTAL 

DE MULHERES NEGRAS: UM ESTUDO DE CASO EM PETRÓPOLIS 

 

Gabriele Fonseca da Silva 

Graduanda em Psicologia pela Universidade Católica de Petrópolis 

Luciana Xavier Senra 

Doutora em Psicologia (UFJF); Professora do PPGPSI/UCP  

 

O preconceito racial é um tema recorrente e cada vez mais em destaque na 

imprensa devido aos impactos sociais, culturais e na saúde de quem o sofre. Esta situação 

exige, emergencialmente, medidas por parte de profissionais de diversas áreas, sobretudo 

da saúde e saúde mental, tal como o psicólogo, com a finalidade de amenizar e/ou reverter 

problemas como depressão e isolamento social que acometem pessoas vítimas de 

racismo, sobretudo mulheres. O estudo visou, portanto, compreender os mecanismos 

utilizados por mulheres negras para o enfrentamento do preconceito racial e exclusão 

social, como também a influência do preconceito na saúde mental e física de tais pessoas, 

para, assim, traçar estratégias de atuação profissionais mais eficazes frente a esta 

problemática. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso, com recurso 

da entrevista semiestruturada e técnica de análise de conteúdo como ferramentas de coleta 

e interpretação dos dados. Foram entrevistadas, individualmente, 10 mulheres residentes 

em Petrópolis-RJ que se autodeclaram pardas ou negras e que aceitaram participar 

voluntariamente da pesquisa desde que asseguradas sua privacidade e sigilo de suas 

identidades, bem como conforto para o contexto da realização das entrevistas. 

 

Palavras-chave: psicologia; racismo; saúde mental 
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INTERCULTURALIDADE: UM ESTUDO DE ESTEREÓTIPOS E 

PRECONCEITOS DE UNIVERSITÁRIOS EM RELAÇÃO A 

AFRODESCENDENTES 

 

Nathalia Melo de Carvalho 

Graduada em Comunicação Social e Mestranda no PPGPSI/PUC-Rio 

Julia Bomfim Felippe dos Santos 

Bolsista PIBIC CNPq/UCP 

Amanda Lima Cunha 

Graduanda em Psicologia - UCP 

Aline de Fátima Freitas Ouriques 

Graduanda em Psicologia - UCP 

Isabella Vitória Mariosa Souza 

Jovem Talento da FAPERJ 

Luís Antônio Monteiro Campos  

Doutor em Psicologia. Professor do PPGPSI/UCP 

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal identificar os estereótipos e 

preconceitos de estudantes universitários em relação aos afrodescendentes. Pretende-se 

também testar associações entre estereótipos e cursos de graduação e diferenças nos 

níveis de preconceito entre diferentes cursos de graduação. Este estudo ganha relevância 

devido às crenças e afetos manterem relação preditiva com os comportamentos. Com a 

crescente, porém ainda desigual, entrada de alunos não brancos no ensino superior, pode-

se observar um momento fértil para a pesquisa sobre estereótipos e preconceitos, já que 

estes são materializados no comportamento interpessoal do universitário. Atualmente, 

esta pesquisa encontra-se em fase de coleta de dados. Os dados estão sendo obtidos por 

meio de um questionário on-line com questões sociodemográficas, o Indicador de 

Estereotipia de Campos e a Escala de Racismo Moderno. Espera-se encontrar estereótipos 

e preconceitos de universitários em relação aos afrodescendentes, considerando que este 

é um dos grupos que mais sofre com o preconceito, tanto implícito quanto explícito, de 

acordo com a literatura científica. Espera-se contribuir, com os resultados desta pesquisa, 

para ampliar discussões sobre como as crenças e afetos existentes em relação a 

afrodescendentes interferem nas relações entre os estudantes universitários pertencentes 

a diferentes grupos étnicos. A pesquisa recebe apoio financeiro/bolsas de iniciação 

científica PIBIC/CNPq e FAPERJ, Programa Jovens Talentos FAPERJ. 

 

Palavras-chave: preconceito, estereótipos, racismo 
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MAGISTÉRIO NEGRO: IMPLICAÇÕES DAS COTAS RACIAIS EM 

CONCURSO PARA PROFESSORES 

 

Stefany Silva Matos 

Mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação, Cultura e 

Comunicação em Periferias Urbanas da Faculdade de Educação da Baixada 

Fluminense 

 

O presente trabalho pretende analisar a relevância da Lei de cotas em concurso 

público para o magistério, entendendo que esse é um elemento fundamental no combate ao 

racismo institucional existente no Brasil. Nossa pesquisa parte dos conceitos de raça, 

racismo e racismo institucional, entendo que tais questões são centrais no debate sobre 

políticas públicas e o lugar ocupado pela população negra. Além disso, discutiremos a 

função da Lei nº 12.990, de 9 de junho de 2014 e como essa influenciou diretamente nos 

editais de concursos municipais para professores, permitindo que os municípios 

estabelecessem sua própria lei de reserva de vagas. Essa pesquisa utiliza de uma 

metodologia bibliográfica, apoiada nas ideias de Almeida (2018) e também de Werneck 

(2016) que auxiliam na construção dos conceitos aqui a serem tratados, mas tem também 

uma abordagem quantitativa, haja vista que verificarmos os editais dos concursos 

realizados nos períodos de 2014 a 2019 para o magistério no Rio de Janeiro, bem como o 

ingresso de professores negro, reconhecendo que a presença deles é um dos passos para 

o combate ao racismo institucional. Entendemos que tal estudo é de suma importância 

para discutir os caminhos de combate ao racismo em diferentes esferas, mas nesse caso 

específico, na instituição escola. 

 

Palavras-chave: racismo, racismo institucional, magistério, cotas raciais, docentes. 
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NOVA LEI DE MIGRAÇÃO: VETOS LIMITAM A DIGNIDADE DOS POVOS 

INDÍGENAS 

 
Évelin Estêvam Souza 

Graduanda em Direito na UCP. Bolsista PIBIC da Fundação Dom Cintra 

Gabriel Telles 
Graduanda em Filosofia na UCP. Bolsista PIBIC da Fundação Dom Cintra 

Lara de Freitas Santos 

Graduanda em Direito na UCP. Bolsista PIBIC do CNPq 

Selmara Aparecida Batista de Oliveira Silva 

Mestranda em Direito no PPGD/UCP. Advogada 

 

 

O Brasil, em 2017, deu um passo importante com relação à políticas migratórias. 

A Lei 13.445/17 substituiu o Estatuto do Estrangeiro, que tinha como objetivo garantir a 

segurança nacional, passando a ter uma abordagem de direitos humanos. Contudo, os 

vetos, estabelecidos pelo ex-presidente Michel Temer, trouxeram uma política retrógrada 

prejudicando os avanços propostos pela nova lei. Logo, os vetos, que deveriam corrigir 

possíveis excessos na lei, acabam por alterar princípios fundamentais previstos na mesma, 

que teve amplo debate com a sociedade civil e já aprovada pelo legislativo. Dentre os 

vetos mais significativos estão aqueles que implicam diretamente em mudanças no 

conceito de imigrante, na concessão de vistos e na frequente justificativa para o uso do 

poder de polícia. Dentro da perspectiva do Estado de Exceção, os vetos voltam a 

estabelecer medidas discricionárias do Estado, retomando ênfase na segurança. 

Analisamos, especificamente, o veto à livre circulação dos povos originários em terras 

tradicionalmente ocupadas, interferindo negativamente no modo como esses povos vivem 

e sobrevivem e nas garantias constitucionais previstas na Constituição Cidadã. Dessa 

forma seus direitos se tornam cada vez mais limitados, subordinados às decisões estatais. 

Logo, buscamos analisar com esse trabalho como os vetos alteram pontos essenciais 

previstos na lei. 

 

Palavras-chave: lei de migração; vetos; povos indígenas. 
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OBSERVAÇÕES EMPÍRICAS SOBRE A JUDICIALIZAÇÃO DE CONFLITOS 

ESCOLARES NO CONTEXTO DO PROGRAMA MUNICIPAL PETRÓPOLIS 

DA PAZ 

 

Beatriz Magrani Sampaio 
Aluna da graduação em Direito da UCP; bolsista PIBIC da Fundação Dom 

Cintra 

Carolina Gomes Ronck 

Aluna da graduação em Direito da UCP; bolsista PIBIC do CNPq 

Julia Toneli Loretti Cunha 

Aluna da graduação em Direito da UCP; bolsista PIBIC do CNPq 

Maria Julia da Silva Souza 

Aluna da graduação em Direito da UCP; bolsista PIBIC da FAPERJ 

Klever Paulo Leal Filpo 

Doutor em Direito. Professor do PPGD/UCP 

 

O presente resumo é fruto de pesquisa em andamento, desenvolvida no Grupo 

Interdisciplinar de Pesquisa Empírica sobre Administração de Conflitos (GIPAC), 

vinculado institucionalmente ao Mestrado em Direito da Universidade Católica de 

Petrópolis. Trata-se de pesquisa de campo qualitativa que privilegia o estudo de casos, 

realizada por meio de entrevistas e observações de campo. Interessa compreender como 

o Programa Municipal de Pacificação Restaurativa – Petrópolis da Paz que entrou em 

vigor no ano de 2017, pode ajudar a prevenir ou solucionar conflitos escolares, bem como 

suas possibilidades e limites. Professores, alunos e outros profissionais são capacitados 

para atuar como mediadores. Espera-se que possam atuar mediando conflitos nas escolas 

e contribuindo para demonstrar, à comunidade escolar e no seu entorno, que os conflitos 

podem ser resolvidos por meio do diálogo, utilizando técnicas de mediação, que também 

pode contribuir para desenvolver a empatia. No trabalho de campo percebemos que 

conflitos nas escolas podem surgir por vários motivos, dentre eles: brigas por ciúmes; 

desaparecimento de material escolar; bullying. O objetivo do programa é, justamente, 

prevenir esses conflitos nas escolas da rede pública de ensino. Segundo alguns 

profissionais entrevistados até o momento (3 professoras e 4 mediadoras) o programa 

vem trazendo bons resultados. A pesquisa conta com recursos do CNPq, da FAPERJ e da 

Fundação Dom Cintra.  

 

Palavras-chaves: conflitos escolares; judicialização; mediação 
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O ENSINO DE MÚSICA NAS PERIFERIAS DO RIO DE JANEIRO COMO 

FORMA DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL 

 

Marcel Carvalho Gil 

Aluno da Graduação em Música da Universidade Católica de Petrópolis 

 

A presente pesquisa em andamento, possui o objetivo de demonstrar como o 

ensino de música nos últimos anos tem se mostrado como um instrumento de inclusão 

social para crianças e jovens das periferias do Rio de Janeiro. Observa-se como a temática 

é relevante, já que estes alunos teriam dificuldades de mudarem as perspectivas de futuro 

sem esses projetos, que ensinam não só a música, mas também concedem motivação, 

encorajamento e oportunidades para que possam alcançar objetivos, distantes da realidade 

de violência e segregação a que são submetidos. As comunidades onde esses projetos são 

implantados, buscam levar o ensino da música e todos os ensinamentos envolvidos, pois 

esses locais são afastados dos grandes centros econômicos e culturais, esquecidos pelo 

Estado e pelo mercado financeiro, sendo assim, esse trabalho leva a educação musical e 

experiências de vida, para jovens deixados de lado por um sistema de ensino desigual que 

busca a lucratividade. Com isso, o presente projeto ensina práticas musicais, práticas em 

conjunto, disciplina, além de trabalhar a autoestima dos alunos, ajudando na concentração 

e em outras áreas, acarretando no desenvolvimento integral destes indivíduos. Assim, 

essas crianças e jovens do projeto podem se sentir, menos atingidos pela desigualdade 

social que os rodeia. 

 

Palavras-chave: música, educação, classe social 
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PERCEPÇÃO SOCIAL DOS PROFISSIONAIS DO CREAS EM RELAÇÃO À 

DELINQUÊNCIA JUVENIL 

  

Douglas Amorim Alves Dias  

Graduando em Psicologia na UCP. Bolsista PIBIC CNPq/UCP 

Renata Coentrão Marques  

Mestranda no PPGPSI/UCP 

Diana Ramos de Oliveira  

Doutora em Psicologia Social. Professora do PPGPSI/UCP 

 

A violência provocada por jovens está disseminada no Brasil devido a muitos 

fatores socioeconômicos e culturais, com variados formatos de punição tanto familiares 

quanto concedidos pela lei. Neste contexto, a percepção social destes jovens pelos 

profissionais que os acolhem para cumprimento nos serviços de medidas socioeducativas 

como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social CREAS focalizará as 

impressões destas pessoas. Este trabalho teve como objetivo conhecer a percepção social 

de profissionais atuantes no CREAS, no Brasil. Foi realizada uma pesquisa na modalidade 

sistemática em algumas bases de dados (Google Acadêmico, Scielo, BVSPsi, Lilacs, 

Portal de Periódicos da CAPES e PepSic), utilizando-se o idioma português, por meio 

dos descritores “delinquência juvenil” e “percepção social”, tendo como local o CREAS 

no período de 2008-2018. No total foram encontrados 4 documentos em periódicos 

nacionais em que se constatou que os jovens foram considerados delinquentes que 

precisavam de controle social e os que os apontavam como sujeitos de direitos. Concluiu-

se que mais trabalhos sobre o assunto devem ser realizados para que se possa ter uma 

visão ampliada sobre esta clientela atendida pelo CREAS e que a percepção social ainda 

se coloca entre a marginalização e a questão da violação dos direitos desses jovens. 

 

Palavras-chave: Percepção social, delinquência juvenil e assistência social.  
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SOBRE MEMÓRIAS E SUAS IMAGENS: MARCHA DE MULHERES NEGRAS 

NA PRAIA DE COPACABANA, RIO DE JANEIRO 

 

Denise Gomes Marinho 

Programa de Pós-Graduação, Educação, Cultura e Comunicação e Periferias 

Urbanas da FEBF/UERJ-Caxias 

 

 

Neste trabalho, pretendemos apresentar e refletir sobre algumas imagens da 

Marcha de Mulheres Negras na praia de Copacabana, RJ. Buscamos compreender 

algumas questões como: em que medida a ocupação das mulheres negras nas ruas da 

cidade nos permitem compreender a presença de pessoas negras sendo fotografados, e 

construindo suas próprias imagens e gerando novas epistemologias 

 

Palavras-chave: mulheres negras; Copacabana; fotografia 
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