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A SITUAÇÃO DA MULHER E O EMPODERAMENTO DIANTE A LEI MARIA DA 

PENHA 

Jéssica Rodrigues Amaral (Bacharela em Direito/Anhanguera, Especializanda em Ciências 

Penais/LFG); Vivian Diniz de Carvalho (Bacharelanda do 1 ano do Direito/UFPel) e 

Valdemar Junior Stacke (Bacharelando do 1 ano do Direito/UFPel).  

RESUMO  

A obra de cunho musical, intitulada “Tombei” da cantora Karoline dos Santos 

Oliveira, ou como é conhecida, Karol Conka, traz em seu conteúdo uma série de provocações 

ao machismo e incitações ao empoderamento feminino, travestidas em uma melodia dançante 

fazendo uso de metáforas a autora apresenta um embate à representação do machismo, e se 

opondo à conceitos sexistas impõe seu empoderamento. 

O trabalho visa estudar a relação entre música e direito e a busca por atendimento 

policial por mulheres vítimas de violência doméstica enquadradas na Lei nº11. 340/2006. 

A metodologia usada implicará inicialmente em revisões bibliográficas, e, 

posteriormente, será feita uma pesquisa empírica de caráter qualitativo às mulheres que 

sofreram violência doméstica na Delegacia de Polícia para a Mulher de Pelotas/RS e no 

Abrigo Institucional Acolhida para Mulheres Vítimas de Violência Doméstica Luciety em 

Pelotas/RS.  

A Violência de gênero é uma forma de violência que se caracteriza pela estipulação ou 

pretensão de estipulação de controle do gênero, adjunto de atos como violência física, sexual 

ou psicológica.  

Desta forma é importante salientar que embora se subentenda que atualmente as 

mulheres estejam plenamente emponderadas, o alto índice de retiradas da queixa antes mesmo 

do oferecimento da denúncia enunciam que a pressão por parte tanto do agressor como da 

família e sociedade, seja de ordem psicológica ou emocional, tem tido grave efeito sobre as 

vítimas. 

Palavras-chaves: Emponderamento; Maria da penha; Violência doméstica 
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WESTWOLRD: DIREITO, FICÇÃO CIENTÍFICA E LIMITES JURÍDICOS DA 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 

Juliano Barreto (bacharelando do 1º ano – Direito/UFPel); Victoria Bortolotti (bacharelanda do 

1º ano – Direito/UFPel); Gabriel Ribeiro (bacharelando do 1º ano – Direito/UFPel). 

Obras de ficção cientifica estimulam o questionamento, principalmente pelos debates 

contemporâneos que lhes perpassam, tornando-se importantes ferramentas para a formação 

jurídica tradicional, uma vez que a conexão entre ambas as áreas permite maior abertura para 

outras realidades, oxigenando o forte dogmatismo do direito moderno. Westworld, série 

televisiva de ficção científica, narra o cotidiano de seres orgânicos com capacidade de 

raciocínio, criados com intuito de proporcionar entretenimento aos visitantes de um parque 

temático. Na série, diversos seres-máquina (Anfitriões) interagem com humanos: à medida que 

as ações de determinados convidados prejudicam e, gradativamente, modificam o consciente 

dos Anfitriões, questões relacionadas ao direito podem ser observadas, especialmente na 

imposição de condutas aos seres dotados de inteligência artificial e nas ações dos convidados 

em relação a eles. Entende-se tais condutas como antiéticas, ressaltando-se, especialmente, o 

dilema existencial dos Anfitriões, os quais, embora não usufruam de livre arbítrio, demonstram 

sentimentos verídicos. A partir daí, pergunta-se quais os limites jurídicos da inteligência 

artificial (IA)? Esta é uma temática importante, visto sua pouca regularização pelo direito e um 

crescente debate ético, já que muitas atividades humanas vem sendo transferidas para máquinas, 

conforme demonstra a pesquisa em andamento. Para responder essa questão, a metodologia 

aqui utilizada lança mão de revisão teórica e pesquisa de campo qualitativa, por meio de um 

roteiro semiestruturado de entrevistas junto a profissionais da tecnologia da informação e do 

direito atuantes no RS. 

Palavras-chave: Direito e séries televisivas; inteligência artificial; limites impostos pelo direito. 

 



III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, 
CURRÍCULO E EDUCAÇÃO JURÍDICA 

 

DIREITO E CINEMA: “INTOCÁVEIS” E ACESSIBILIDADE 

ARQUITETÔNICA ÀS PESSOAS COM RESTRIÇÃO E/OU DIFICULDADE DE 

LOCOMOÇÃO NOS PRÉDIOS DE CURSOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS NA UFPEL 

EM 2017 

Isadora Silveira Boeri (bacharelanda do 1º ano – Direito/UFPel); Guilherme Henrique 

Villarreal Navarrete (bacharelando do 1º ano – Direito/UFPel) 

O filme “Intocáveis”, baseado em uma história real, narra a vida de um homem 

tetraplégico, destacando as dificuldades encontradas no seu dia a dia. Ao assistir esse longa-

metragem emerge um o questionamento acerca da acessibilidade arquitetônica para os 

portadores de deficiência física, das garantias legais desses cidadãos e da efetivação desses 

direitos. Essa indagação motivou-nos à reflexão sobre a inserção dos portadores de deficiência 

no ambiente universitário. Por meio de pesquisas bibliográficas e empíricas – com fotografias 

dos ambientes estudantis e entrevista com envolvidos –, buscamos avaliar a situação atual da 

Universidade Federal de Pelotas (UFPEL) nos cursos de ciências sociais em Pelotas no 

decorrer do ano de 2017acerca da garantia do direito de ir e vir aos portadores de deficiência 

física. Os resultados provisórios já demonstram o reduzido número de alunos portadores, o 

que indica a necessidade de criar mecanismos para incluir essa parcela da sociedade no meio 

acadêmico da UFPEL. Com essa pesquisa, ainda em andamento, busca-se promover uma 

reflexão e conscientização quanto à necessidade de melhorar e criar mais estruturas para 

facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos campus dessa instituição. 

Palavras-chave: Acessibilidade arquitetônica; Deficiência física; Garantias 

legislativas; Política de acessibilidade (arquitetônica) na UFPel. 
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REPRESENTAÇÕES E PRÁTICAS PROFISSIONAIS ACERCA DA IMPOSIÇÃO DE 

LIMITES ÀS NOVAS TECNOLOGIAS: O FILME “EX-MACHINE” COMO 

GERADOR DE ESTUDO EMPÍRICO SOBRE CRIMES CONTRA A PRIVACIDADE 

NO MUNDO VIRTUAL 

Emilly Bärwald Böhm (bacharelanda em Direito/UFPel); Thais Acosta Avila (bacharelanda 

em Direito/UFPel); Adilson Rufino (bacharelando em Direito/UFPel). 

O presente trabalho possui como objetivo geral o de pesquisar sobre o direito à privacidade no 

mundo virtual, procurando observar quais as legislações vigentes e a conduta dos 

profissionais do direito brasileiro frente a violação deste direito individual. A escolha pela 

temática adveio da análise do filme “Ex-Machine”, que trata, dentre outras questões, da 

emergência de novas tecnologias e da necessidade de compreendermos seus limites sociais e 

individuais. 

O uso da internet acarreta exposição acentuada das pessoas, fragilizando o direito à imagem e 

à privacidade do indivíduo. Dentre as práticas que colaboraram para isso, optou-se por 

delimitar o estudo nos crimes informáticos. Estes, para Damásio de Jesus (2016, p. 48), 

“conceituamos crime informático como fato típico e antijurídico cometido por meio da ou 

contra a tecnologia da informação. Decorre, pois, do Direito informático, que é o conjunto de 

princípios, normas e entendimentos jurídicos oriundos da atividade informática […] Em 

verdade, pode-se afirmar que, no crime informático, a informática ou é o bem ofendido ou o 

meio para a ofensa de bens já protegidos pelo Direito penal.” 

A pesquisa vem se desenvolvendo por meio de pesquisa bibliográfica, jurisprudencial e 

legislativa. Realizar-se-á, igualmente, pesquisa empírica qualitativa, por meio de um roteiro 

semi-estruturado como instrumento-guia de entrevistas com profissionais da área jurídica 

(defensores públicos, delegados, juízes e advogados) a fim de identificar suas condutas 

especializadas frente a violações de privacidade por meio de dispositivos informáticos. 

Palavras-chave: “Ex-Machine”; novas tecnologias; direito à privacidade; crimes virtuais; 

crimes informáticos.
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Ellem Rudijane Moraes de Borba – UFPEL (autora) 

Ani Camila Barcellos Pereira – UFPEL (coautora) 

 

LEITURA DELEITE E FORMAÇÃO DOCENTE 

Este trabalho pretende analisar possíveis modificações nas práticas de leitura pessoal dos 

professores alfabetizadores, em decorrência das atividades de Leitura Deleite, realizadas nos 

Cursos de Formação de Professores do PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 

Certa (BRASIL, 2012), assim como, averiguar se o Programa contribuiu para a formação do 

professor leitor. A Leitura Deleite, momento destinado ao prazer e fruição da leitura, objetiva 

proporcionar a ampliação de saberes e contato com diversos textos, dentre estes o literário. 

Privilegiar a Leitura Deleite como estratégia permanente na dinâmica dos encontros de 

formação de professores é investir na qualificação destes como mediadores da leitura, como 

leitores e também na formação pessoal, sensível e estética desses profissionais. Dentre o 

referencial teórico, destaca-se o estudo de Paulino (2010), que analisa a ligação entre a 

infância e a idade adulta na formação de professores leitores literários, além de Nóvoa (1995; 

1992), o qual aborda a associação entre a identidade pessoal e profissional do professor. Da 

mesma forma, Duarte Júnior (2000;) considera o saber sensível como possibilidade para o 

alcance de conhecimentos e saberes mais abrangentes. Por fim, a importância dos professores 

na promoção e orientação da leitura envolve o constante desenvolvimento de sua condição de 

leitor, principalmente a partir vivência cotidiana dessa prática. Portanto, o investimento em 

uma formação literária para os professores aponta para possíveis resultados positivos na 

formação leitora dos professores e das crianças em fase de alfabetização. 

 (Leitura Deleite; Literatura; Formação de Leitores) 
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Carol Saleh é graduanda no curso de Direito, na Universidade Católica de Pelotas, e em Relações 
Internacionais, pela Universidade Federal de Pelotas. 
Anelize Corrêa é doutoranda em Educação, pela Universidade Federal de Pelotas, e professora 
adjunta da Universidade Federal de Pelotas e da Universidade Católica de Pelotas. 
 

HAITIANOS NO BRASIL: QUANDO A HUMANIDADE SE AFASTA DO VISTO 

HUMANITÁRIO 

O objeto do presente trabalho é a análise da situação jurídica dos haitianos no Brasil, e para 

tanto analisamos as motivações que levaram a esse deslocamento espacial, assim como o 

possível enquadramento destes imigrantes como refugiados, de forma a levar em consideração 

as normativas internacionais de proteção, a Constituição Federal e a lei brasileira de refúgio.  

Para tal estudo realizamos, em um primeiro momento, uma pesquisa doutrinária (Jubilut, 

2007) e documental. Posteriormente, verificaremos a situação que precedeu a vinda dos 

haitianos para o Brasil, e para tal utilizamos imagens disponibilizadas pelas agências 

internacionais de notícias e pela Organização das Nações Unidas (ONU).  

Tais imagens foram observadas de acordo com o método documentário de interpretação 

baseado em Bohnsack (2007). Desta forma, cotejando a reflexão destas fotografias e dos 

relatos que se associam à pesquisa documental e normativa, chegamos a resultados 

preliminares capazes de comprovar a existência da possibilidade de enquadramento dos 

referidos sujeitos no conceito de refugiados. No entanto, a associação de resoluções do 

Conselho Nacional para os Refugiados (CONARE) e o visto humanitário criado por meio de 

Resolução do Conselho Nacional de Imigração (CNIg) terminam por restringir os direitos dos 

quais os Haitianos seriam beneficiários caso tivessem recebido do Brasil o reconhecimento da 

condição de refugiados. 

Palavras-chave: haitianos; refúgio; proteção; normativas. 
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A ARTE DE PENSAR O DIREITO: PROPONDO UMA ANÁLISE DA NORMATIZAÇÃO 

JURÍDICA DOS CRIMES INFORMÁTICOS A PARTIR DA SÉRIE STRANGER THINGS. 

Autoras(es): Janaína Calu Costa (Faculdade de Direito UFPel); Juliana 

Vieira da Costa (Faculdade de Direito UFPel); e Lara Medina 

(Faculdade de Direito UFPel). 

 

 
Grupo Temático: Poéticas e Direito: Artes Visuais, Literatura e Mídias. 

 

O avanço da indústria cultural e o advento da expansão e da consolidação da comunicação de massa 

reconfiguraram a vida em sociedade, alterando as relações sociais, de trabalho e até mesmo os 

momentos de lazer, rompendo noções até então estabelecidas de tempo e espaço. A partir dos produtos 

midiáticos somos desafiados a repensar as transformações que ocorrem na sociedade, na cultura e nas 

identidades sociais. Com o Direito, que em sua tridimensionalidade constitui-se pelas dimensões 

fática, valorativa e normativa, não é diferente, principalmente quando o pensamos como instrumento 

regulador das relações sociais, em resposta aos próprios comportamentos dos indivíduos e a 

necessidade do estabelecimento de um convívio social o mais harmônico possível. Utilizando como 

ponto de partida a série Stranger Things, que trata-se de uma composição de drama, fantasia e 

suspense, ambientada, em 1983, na cidade fictícia de Hawkis, localizada no estado de Indiana, nos 

EUA, o presente artigo propõe o estabelecimento de interfaces da obra com a ocorrência de 

crimes informáticos e o papel de normatização do convívio social, exercido pelo direito, 

observando as mudanças, os contextos e os valores de cada sociedade. Como objetivo final, o 

artigo apresentará a proposta de pesquisa empírica qualitativa desenvolvida pelas autoras na 

disciplina de Antropologia Jurídica, ministrada na Faculdade Direito da UFPel, para investigar 

a ocorrência, o tratamento e percepção sobre os delitos de invasão à dispositivos informáticos. 

 

Palavras-Chave: Direito – Internet – Stranger Things – Crimes Informáticos 
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A IMPERTINÊNCIA DA POBREZA E O INCÔMODO DOS SEUS GEMIDOS NA 

DENÚNCIA DA VIDA MAIS PRECÁRIA E SUBALTERNA 

Luciana Alves Dombkowitsch (Faculdade Anhaguera do Rio Grande) 

Cláudia Carneiro Peixoto (Faculdade Anhaguera do Rio Grande) 

Vera Lúcia Mayorca Alves 

 

O presente trabalho almeja problematizar por meio da obra Gente Pobre, de Fiódor 

Dostoiévski (1821-1881) alguns aspectos pluridimencionais da pobreza extrema, reiterados a 

partir da violação da dignidade da pessoa humana, tais como: a invisibilidade e a mudez, a 

vergonha, a cultura da resignação e a exclusão da cidadania (REGO; PINZANI, 2014). Como 

metodologia será feito uso da abordagem qualitativa do texto ficcional da mesma maneira que 

dos estudos culturais, onde serão utilizadas, como chaves de análise, as categorias pós-

identitárias da precariedade, de Judith Butler, de subalternidade de Gayatri 

Chakravorty Spivak, assim como das concepções de dignidade da pessoa humana e de 

cidadania. Segundo Butler (2015), implicações políticas, entre as quais pode-se destacar as 

condições objetivas e subjetivas da pobreza, possibilitam a exposição diferencial à 

precariedade. De acordo com Spivak, a questão central da subalternidade é a impossibilidade 

de romper o silêncio e a invisibilidade, o que leva a autora a afirmar de modo peremptório que 

o subalterno não pode falar. O campo analítico dos estudos culturais problematiza a relação 

entre poder, identidade e significações com a cultura, objetivando desvendar e desconstruir os 

processos de naturalização. Esta investigação tem como característica fundante a intervenção 

na vida política e social capaz de desvelar a subalternidade de grupos que estão em 

desvantagem na sociedade.  

Palavras-chaves: pobreza extrema; literatura; precariedade; subalternidade; dignidade da 

pessoa humana. 
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ENCONTROS ENTRE DIREITO E LITERATURA: A VOZ DO SUJEITO 

MARGINALIZADO EM FELIZ ANO NOVO 

Carolina Höhn Falcão - UFPel 

 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar a relação entre direito e literatura, 

especificamente através do conto Feliz Ano Novo, presente no livro homônimo de Rubem 

Fonseca. Para tanto, será feito uso do método dedutivo, com base em pesquisa bibliográfica-

documental de caráter qualitativo, apoiando-se em teorias gerais do direito e da crítica 

literária. 

Na obra selecionada, a escolha do conto “Feliz Ano Novo” mostrou-se relevante por 

apresentar a trajetória de três bandidos que, na véspera de ano novo, deparam-se com sua 

miséria - sem nada para comer e vivendo em um lugar deplorável – e decidem assaltar alguma 

“casa bacana que tá dando festa”, onde o luxo evidencia o contraste social. O conto expõe 

cruamente o antagonismo entre as classes marginalizadas e as classes abastadas, sendo 

importante fonte de análise de uma realidade social. 

  Com os avanços nos estudos tanto do direito quanto da literatura, nasce uma relação, 

até então, pouco previsível das duas áreas. Visto que é construída com base em diferentes 

realidades sociais, a narração literária está cheia de humanidades, o que garante o 

reconhecimento de diferentes condições humanas, assim como empatia com o até ali 

desconhecido. Enquanto isso, os códigos jurídicos ainda são embasados em utopias 

legislativas que, para serem aplicadas à realidade prescindem de interpretação do jurista. 

Logo, a interdisciplinaridade faz-se necessária: a literatura pode humanizar o jurista, 

potencializando seu senso de justiça e de valores. 

 

Palavras-chave: direito – literatura – justiça – relação  
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ESTUPRO, MEMÓRIA E NARRAÇÃO: A ALTERIDADE HUMANISTA DO CONTO 

“MADRUGADA”, DE ONDJAKI 

FERREIRA, Guilherme Marques – FURG 

Agência Financiadora: CAPES 

Problemática 

Na narrativa “Madrugada”, publicada em E se amanhã o medo (2010), Ondjaki retrata uma 

madrugada especialmente violenta vivida por uma moradora de rua: além de passar por toda a 

situação da indigência, degradante por si só, ela é vítima, na mesma noite, de um estupro, 

descrito em detalhes nas vozes que se alternam da própria indigente e de um terceiro 

onisciente. Questiona-se, a partir disso, quais as condições da narração de uma situação 

traumática como o estupro e quais os efeitos de alteridade produzidos pela narração em 

primeira pessoa dessa violência sofrida. 

Metodologia 

Revisão bibliográfica da questão humanista em Edward W. Said (2004), das teses “Sobre o 

conceito da história”, especialmente da história em ruínas e das vozes que emudeceram, em 

Walter Benjamin (2012), e dos estudos de Jaime Ginzburg (2012) sobre violência e literatura, 

bem como as reflexões bakhtinianas sobre alteridade. 

Relevância e pertinência temática do trabalho para a área de pesquisa 

A importância do presente trabalho afigura-se diante da necessidade de se construir uma 

perspectiva cada vez mais crítica sobre o estupro tanto na Literatura como no Direito. 

Resultados 

Esta pesquisa é parte integrante de uma dissertação em fase de construção, e na qual será 

desenvolvida uma tentativa de leitura humanista de alguns contos de Ondjaki. Pode-se 

afirmar, quanto ao conto ora analisado, que ele coloca o leitor numa situação de extrema 

alteridade, possibilitando uma reflexão profunda sobre a injustiça do estupro e seus efeitos. 
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PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE X SUBJETIVIDADE DO MAGISTRADO: 

ESTUDO DE CASO NO JUDICIÁRIO DO MUNICÍPIO DE PELOTAS/RS ENTRE 

OS ANOS DE 2017 E 2018 
 

Joel Fonseca Jr. (graduado em Jornalismo; bacharelando do 1º ano – Direito/UFPel); Karina 

Silveira (graduada e mestra em Filosofia; bacharelanda do 1º ano – Direito/UFPel) Marcelo 

Roso de Arrial (bacharelando do 1º ano – Direito/UFPel). 

 

 

A pesquisa apresentada tem como ponto de partida a série norte-americana Sense 8 

(disponibilizada na plataforma Netflix), onde a subjetividade possui forte influência nas ações 

tomadas pelos personagens, sendo perceptível a ênfase dada à realidade humana, psíquica e 

subjetiva. Essa temática conduziu a elaboração do objetivo geral desta pesquisa: investigar a 

relação entre o magistrado e suas decisões jurídicas, considerando o embate entre 

imparcialidade e subjetividade.  

Considera-se que a imparcialidade do magistrado é pressuposto básico para a validade 

do processo – é o que determina a Declaração Universal dos Direitos do Homem, art. X:  

 

Todo ser humano tem direito, em plena igualdade, a uma justa e pública audiência 

por parte de um tribunal independente e imparcial, para decidir sobre seus direitos e 

deveres ou do fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. 

 

            Porém, assim como as partes do processo, o juiz também é um ser humano, sendo 

influenciado, dentre outras situações, por crenças, convicções políticas/sociais e interferências 

midiáticas. Sabendo que a imparcialidade do magistrado é garantia da justiça, tal norma 

jurídica possui eficácia em garantir às partes um juízo imparcial, em decorrência de tais 

exposições? Para responder a essa indagação, vem utilizando-se da pesquisa legal e 

bibliográfica, com previsão de aplicação de pesquisa empírica, de cunho exploratório e 

qualitativo, por meio de roteiro semi-estruturado de entrevistas aos sujeitos/magistrados da 

comarca de Pelotas/RS. 

 

Palavras-Chave: Imparcialidade; Subjetividade; Judiciário; Pesquisa Empírica. 
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NARRATIVA FICCIONAL COMO ESTRATÉGIA PARA PENSAR A INTERNAÇÃO 

JUVENIL: ATÉ ONDE ALCANÇA O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO? 

 

Ana Carolina Cavalcante Ferreira Julio – UFPEL 

 

 

Este artigo parte da seguinte problemática: quais os dispositivos utilizados dentro do 

Estado Democrático de Direito que justificam a aplicação da medida socioeducativa de 

internação como método educativo? 

 Dessa forma, com o ensaio objetiva-se desconstruir a crença sobre a existência de um 

direito socialmente justo. Isso, pois, as frágeis bases democráticas que vivemos são fruto do 

“estado de exceção permanente”, o que denota a produção de diferentes tratativas entre 

grupos sociais.  

Os resultados ainda estão em construção. O que é possível compreender até aqui é que o 

Estado Democrático de Direito aplica-se com ressalvas. Para os eleitos “inimigos do povo”, 

aqui especificamente os adolescentes em conflito com a lei, nada mais há se não a exceção de 

uma Constituição Cidadã, sob leis nebulosas.  

 Assim, a partir do entendimento das dinâmicas institucionais, a relevância do trabalho 

encontra-se na tentativa de produção de ranhuras na lei, bem como, a produção de espaços 

que transcendam a sua visão estritamente normatizadora, que insiste em corroer vidas 

demasiadamente jovens.  

Para tal, aplicar-se-á a metodologia da narrativa ficcional, como estratégia ética, estética e 

política à produção de “afectos e perceptos”, conforme propõem Deleuze e Guattari. Assim, 

busca-se hibridizar ciência e arte para tratar sobre vidas que, para Foucault, quanto mais 

ínfimas, mais carregadas de energia são. Porém, são destinadas a serem esquecidas e 

desaparecerem, sem nunca deixarem rastros.  

 

Palavras-chave: Estado de exceção; Adolescentes em conflito com a lei; Socioeducação. 
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A OBJETIFICAÇÃO FEMININA ATRAVÉS DOS MEIOS PUBLICITÁRIOS E O 

PRINCÍPIO DA IGUALDADE JURÍDICA 

 

Amanda Ricardo Mendes (Ufpel), Alina Pereira Kurz (Ufpel) 

 

O presente trabalho, inspirado na obra “A Grande Odalisca” de Ingres, visa apresentar a 

influência da mídia na formação de uma visão deturpada da mulher e como isso fere aos 

princípios da igualdade jurídica estabelecido na Constituição Federal (CF) de 1988. A 

metodologia utilizada consiste em uma pesquisa empírica, a qual está em andamento, 

direcionada para a visão da sociedade pelotense acerca do tema, além de pesquisa 

bibliográfica. Ressalta-se a necessidade de atentar para as condutas de pensamento que a 

mídia impõe sob a mulher e como é dever do direito garantir a eficácia do princípio da 

igualdade, sendo este um instrumento de minimização dos efeitos pejorativos decorrentes de 

algumas condutas midiáticas. Através da revisão bibliográfica provisória, contata-se que, ao 

analisar e tratar alguém a nível de objeto, desconsidera-se suas características emocionais e 

psicológicas, fortalecendo, assim, a existência de estereótipos e a manutenção de uma 

sociedade patriarcal, deixando clara a necessidade de fazer-se cumprir o direito 

(LOURENÇO, 2014). Assim, a análise da objetificação da mulher por meio da mídia é 

complexa, visto que as mulheres não são perfeitas como na obra de Ingres: são dotadas de 

particularidades que merecem respeito.  

 

Palavras-chave: Mulher; objetificação; igualdade; publicidade; gênero; Direito. 
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PROCURA-SE UM CORAÇÃO: DIREITO E LITERATURA NA CONSTRUÇÃO DE 

UMA POÉTICA EM TORNO DOS TRANSPLANTES DE ÓRGÃOS E TECIDOS NO 

BRASIL 

GT 6 - MADEIRA, Sérgio Danilo – UFPEL – Autor; 

 CORRÊA, Willian Almeida – FACULDADE ANHANGUERA DE PELOTAS – 

Coautor.  

Palavras Chave: Solidariedade – Transplante – Doação de Órgãos 
  

O presente estudo tem como objetivo, o de analisar as imagens da justiça na 

literatura, por meio das questões éticas, estéticas e poéticas que se relacionam com a temática 

dos transplantes de órgãos e tecidos no Brasil. Para tanto, utiliza-se como objeto da 

investigação, o romance infanto-juvenil denominado “Procura-se um Coração”, publicado 

no ano 2010 pela Editora FTD, escrito por Lúcia Seixas. Apoiado nesta obra, cujo enredo 

parte da factualidade da intimidade de uma família, composta por um casal e seus dois filhos, 

os adolescentes, Manuela (Lela) e Pedro. Esta célula familiar além de já se encontrar abalada 

pelas tensões, sendo elas decorrentes do gradativo desfazimento dos vínculos afetivos de seus 

genitores e de modo gradual, esta condição é percebida de maneira mais nítida nos filhos, 

passa também a ser assolada pela dramaticidade que se instaura, após o recebimento de um 

comunicado de uma doença diagnosticada em Ana (mãe dos adolescentes), cuja cura é tão 

somente possível pela realização de um transplante, que a coloca na fila a espera de um órgão 

compatível ao seu organismo. Destarte, através de uma perspectiva metodológica que articula 

o Direito e a Literatura, fazendo uso de elementos bibliográficos, realiza-se uma articulação 

com as ações políticas desempenhadas por alguns personagens em relação à temática dos 

transplantes e sua relação na concretização de valores constitucionalmente protegidos e 

assegurados pelo Estado Democrático de Direito brasileiro, através de sua Constituição 

Federal, quais sejam a dignidade da pessoa humana, a liberdade, autodeterminação e da 

solidariedade.  
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“SEI QUE NÃO VOU POR AÍ”: VIVÊNCIAS DO PLURALISMO JURÍDICO EM 

GRUPO DE MULHERES PROFISSIONAIS DO SEXO NA CIDADE DE PELOTAS-

RS EM 2017 

 

Guilherme Agrello Montibeller (bacharelando do 1º ano – Direito/UFPel); João Victor Klotz 

(bacharelando do 1º ano – Direito/UFPel); Níkolas Frizon Nicolaou (bacharelando do 1º ano – 

Direito/UFPel). 

 

Partindo da análise do poema “O Cântico Negro”, de José Régio, e fazendo uma relação deste 

com temas inseridos no ambiente jurídico, chegou-se a proposta de buscar a vivência do 

Pluralismo Jurídico na sociedade pelotense. O conceito de Pluralismo Jurídico, segundo 

Antônio Carlos Wolkmer (2001, p. 169), é o da “coexistência das diferenças, bem como a 

diversidade de sistemas jurídicos circunscrita à multiplicidade de fontes normativas informais 

e difusas”. A fim de verificar sua existência e funcionamento, buscou-se um grupo 

marginalizado pela sociedade e pouco representado pelo Direito Positivo, que apresenta um 

grande potencial para ter um conjunto de regras organizacionais próprias: o das mulheres que 

trabalham com prostituição na cidade gaúcha de Pelotas. O objetivo é o de investigar a 

organização das mulheres inseridas nesse mundo, considerando que estão expostas aos mais 

diversos tipos de violência e preconceito. A pesquisa está em andamento durante o período 

letivo de 2017, e vem sendo realizada por meio de revisão bibliográfica. A pesquisa 

qualitativa, com roteiro semiestruturado de entrevistas, será aplicada no decorrer do segundo 

semestre de 2017 junto às profissionais do sexo que frequentam Organizações Não-

Governamentais atuantes nessa temática. 

Palavras-chave: Direito e Literatura; pluralismo jurídico; profissionais do sexo; pesquisa 

empírica. 
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UMA CONCEPÇÃO DE JUSTIÇA NA CRÔNICA “A LEI” DE LIMA BARRETO: A 

CRIMINALIZAÇÃO DO ABORTO 

Mirela Moraes - UFPel 

 

O debate sobre legalização do aborto no Brasil é um tema atual que tem envolvido vários 

setores da sociedade, o poder legislativo e o poder judiciário, o que torna possível tratar da 

questão sob vários aspectos. Contemplando um ponto de vista filosófico, a leitura de uma 

pequena crônica de Lima Barreto intitulada “A Lei” auxilia a refletir sobre esse tema 

polêmico, mas não tão novo. Há um século, o pensamento do autor traduzido em sua literatura 

propunha um sério debate sobre a criminalização do aborto. O autor informa que a criminosa 

ao desconhecer a gravidade de sua ação perante a lei revela a ignorância a que é submetida a 

maioria do povo, tal como na atualidade. O valor de uma lei que não atende à realidade é 

questionado pelo escritor sem que se perceba que há um hiato de cem anos entre a produção 

do texto e a discussão hodierna. A crônica traz à tona questões de fundo moral que permeiam 

o ato do aborto e a difícil relação entre ética e direito. A ideia de que lei e justiça nem sempre 

coincidem é tratada de forma contundente. A reflexão sobre o direito à vida, a interferência do 

Estado nos assuntos privados e sua competência para garantir vidas já existentes são tomados 

por Lima Barreto como pontos importantes a serem levados em conta no estabelecimento da 

justiça.  

 

Palavras-chave: Lima Barreto; lei; justiça; aborto. 
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MULHERES NEGRAS DOCENTES NA ACADEMIA JURÍDICA: LITERATURA 

COMO FERRAMENTA PARA O DEBATE SOBRE GÊNERO E ETNIA EM CURSOS 

DE DIREITO GAÚCHOS 

Etauane Pereira Quintana (bacharelanda do 1º ano – Direito/UFPel); Hellen Ochoa Correa 

(bacharelanda do 1º ano – Direito/UFPel); Jéssica Mota (bacharelanda do 4º ano – 

Direito/UFPel). 

A seletividade da justiça brasileira revela-se em todo momento. Sabemos que quem faz e aplica 

as leis são, em sua maioria, homens brancos heterossexuais, sendo assim, a lei se coloca como 

um instrumento de imposição e normalização de condutas. Considerando que os direitos sociais 

e coletivos que promovem igualdade são fruto da luta incessante dos movimentos sociais, 

reconhece-se a resistência de inúmeras vozes, e, para a finalidade deste trabalho, de mulheres 

negras ao machismo, racismo e preconceito.  

É essa a temática de que trata esta pesquisa, ainda em andamento, decorrente da interpretação 

do poema “Os ombros suportam o mundo” (Drummond de Andrade).  Depreende-se a 

importância de estudar sobre questões de gênero e etnia sob uma perspectiva que alie a literatura 

ao Direito, compreendendo como se dão as opressões vividas pelas mulheres negras, que 

suportam um mundo nas costas, aguentando, diariamente, as mais diversas violências e falta de 

representatividade nas mais distintas esferas (políticas, sociais, institucionais e midiáticas).  

A delimitação do tema ocorre por meio da classe profissional estudada: mulheres negras 

docentes em cursos de Direito de universidades federais no estado gaúcho. A metodologia será 

a de levantamento bibliográfico e de dados estatísticos junto a instituições governamentais e, 

posteriormente, entrevistas qualitativas com professoras negras que lecionam nessas 

instituições a fim de compreender suas perspectivas acerca do princípio constitucional da 

igualdade. 

Palavras-Chave: Direito e Literatura; Mulher Negra; Docência; Cursos de Direito. 
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“DEAR WHITE PEOPLE”: PERCEPÇÃO DA POPULAÇÃO PELOTENSE E DOS 

TRÊS PODERES MUNICIPAIS SOBRE A PRÁTICA DE RACISMO NO ANO DE 

2017 

Alfonso Hernandez (bacharelando do 1º ano - Direito/UFPel); Lais Lucilia Ribeiro Santa 

Rosa (bacharelanda do 1º ano - Direito/UFPel); Vitória Schwingel (bacharelando do 1º ano - 

Direito/UFPel). 

Procura-se conectar direito e séries televisivas, partindo-se da minissérie “Dear White 

People”, disponibilizada no Brasil pela provedora Netflix. O racismo ali apresentado é o tema 

gerador desta pesquisa, objetivando-se observar essa persistente realidade social.  

A cidade de Pelotas carrega uma história densa de escravidão, especialmente no que diz 

respeito à produção de charque no Brasil colonial. Segundo Assunpção, o racismo existente 

no município se faz presente nos meios intelectuais e na historiografia sulina, com apologia 

ao europeu, negando ou restringindo a participação dos africanos e seus descendentes na 

construção do Sul. Assim, em pesquisa rápida no endereço eletrônico da prefeitura (link 

“História”), observa-se que o negro e a escravidão são totalmente omitidos no texto 

apresentado, como se nunca tivessem existido ou participado da história da cidade.  

O município apresenta, ainda, grande diferença média salarial entre negros e brancos. De 

acordo com o Censo do ano de 2010, o rendimento mensal de um negro é, em média, 85% 

menor que o de um branco. Observa-se, assim, que o racismo ainda possui reflexos históricos 

de abuso persistentes na sociedade.  

Pretende-se, dessa forma, estudar a Lei Estadual n° 13.694/2011 (Estatuto da Igualdade 

Racial/RS), que traduz direitos fundamentais previstos constitucionalmente, comparando-a 

com resultados de pesquisa quantitativa (população pelotense) e qualitativa (representantes 

dos três poderes municipais) acerca do conhecimento e combate de atos racistas em Pelotas.  

 

Palvras-Chave: Direito e séries televisivas; racismo; pesquisa empírica. 
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ENTRE A ORDEM E A DESORDEM NO CONTO MINORITY REPORT DE 

PHILIP K. DICK 

LUZ, Luiza Andrade1 

SILVA, Haniel Duarte2 

Palavras-chave: Direito; Literatura; Pensamento Complexo.  

O presente trabalho pretende, dialogando com o conto Minority report de Philip K. 

Dick, apresentar algumas problematizações que circunscrevem as questões de liberdade e 

segurança na sociedade do século XXI. Para tanto, se propõe pensar em duas frentes 

diferentes, em dois momentos diferentes, a temática presente no conto referido: no primeiro 

momento se tentará buscar os elementos de ‘ordem’, ou seja, aqueles elementos lógicos que 

guiam o leitor diante do que é dito, para que seja possível, até certo ponto, acompanhar uma 

história que está sendo contada. 

No segundo momento a concentração se dará nos elementos de ‘desordem’, aqueles 

elementos que desviam de algum lugar ou de alguma coisa, que seguem outros caminhos 

latentes, mas não explorados, que podem surgir durante o texto. Ambas ideias, tanto de 

‘ordem’ quanto de ‘desordem’ estão presentes no pensamento complexo de Edgar Morin. Ao 

final, talvez seja possível religar estes elementos e propor a possibilidade de aproximação 

entre o conto trabalhado e as possibilidades que são vividas diariamente.  

Nesta linha, ocorrerá a tentativa de formar algum tipo de relação entre a literatura, 

com toda a sua riqueza, e o Direito, a partir de uma perspectiva crítica que não ignora os 

referenciais teóricos de ambas as áreas, mas que procura, em franco movimento de relacionar 

os saberes colocados em questão. As problematizações decorrentes deste modo de abordagem 

parecem frutíferas, uma vez que já se começa a partir de uma diferença. 

 

 

 

 

                                                           
1 Mestranda em História da Literatura – FURG. Bolsista CNPQ. 
2 Mestrando em História da Literatura – FURG. Bolsista CAPES. 
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MÉTODO DOCUMENTÁRIO DE INTERPRETAÇÃO DE IMAGENS: 

UMA ANÁLISE DE TIRAS EM QUADRINHOS DO CONTEXTO SURDO 

 

Nathielle Francos da Silva - UFPEL 

 

O presente trabalho procura realizar um  estudo relacionado a análise de  imagem, fazendo 

uso do método documentário de interpretação de imagens, o qual foi utilizado para analisar e 

problematizar uma tira em quadrinhos produzida  por uma desenhista surda.  Na referida tira é 

feita uma crítica às salas de cinemas que não disponibilizam legendas nos filmes dublados, 

dificultando o acesso das mesmas pelos surdos. Para contribuir com essa discussão, trago uma 

reportagem de uma jovem surda que tentou frequentar o cinema, mas que a compreensão do 

filme não foi possível devido à falta de legendas. A jovem surda confeccionou cartazes e 

protestou em frente ao cinema, o que causou uma grande repercussão, pois foi noticiada e 

publicada em diferentes sites e compartilhada nas redes sociais. Através da análise das 

imagens que compõem a tira em quadrinhos, busco problematizar a inacessibilidade de 

sujeitos surdos a salas de cinema ou outros espaços culturais, sendo assim negado o direito à 

cultura, lazer, bem como de estarem presentes em diferentes espaços sociais; espaços esses 

que a comunidade surda busca permanentemente acessar e participar, como é o caso de uma 

ida ao cinema. 

Palavras-chaves: Contexto Surdo, Análise de Imagens, Acessibilidade.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM DIREITO 

 

 

How to get away with murder: percepção de advogadas negras sobre o princípio da isonomia na 
atuação profissional em Pelotas 

 

 

 O presente trabalho surge a partir da reflexão sobre a série How to get away with murder 
(original ABC, disponível na plataforma Netflix). Nela, a protagonista, interpretada por Viola Davis, é 
uma mulher negra, advogada e professora em uma faculdade de Direito nos Estados Unidos. 

 A série nos remete a questionamentos sobre a eficácia do princípio da isonomia, tanto 
material quanto formal, já que as estatísticas brasileiras apontam a ausência de mulheres negras em 
posições de destaque nas carreiras jurídicas. 

 Teorizações feministas debatem a urgência do empoderamento feminino para alcançar a 
equiparação entre homens e mulheres, a qual, ainda que constitucionalmente prevista (Art. 5º, I), 
não se reveste de eficácia social. 

 A pesquisa empírica com advogadas negras atuantes em Pelotas, por meio de um roteiro 
semi-estruturado, possibilitará auferir dados sobre a percepção das entrevistadas a respeito da 
concretização do princípio da isonomia dentro da universidade pública e fora dela, em suas áreas de 
atuação profissional. 

 

Palavras-chave: Igualdade, gênero, raça, feminismo, série televisiva. 

 

AUTORAS: Júlia Letícia de Souza, Marina Pereira e Marines Lopes 

ORIENTADORA: Ana Clara Correa Henning 
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13 REASONS WHY E EFICÁCIA DA LEI DO BULLYING: PESQUISA EMPÍRICA 

COM PROFISSIONAIS DA ÁREA JURÍDICA E EQUIPE MULTIDISCIPLIAR NA 

CIDADE DE PELOTAS/RS 

Caroline Srynczyk (bacharelanda do 1º ano – Direito/UFPel), Carolina Schida (bacharelanda 

do 1º ano – Direito/UFPel) e Pedro Henrique Ferreira (bacharelando do 1º ano – Direito/UFPel). 

Tem-se como ponto de partida a série televisiva “13 Reasons Why”, que narra a história de uma 

estudante que, após sofrer uma série de eventos desmoralizantes, decide cometer suicídio. 

Analisando esta obra percebeu-se a relevância do tema bullying, principalmente para crianças 

e adolescentes, e da urgência em seu combate, uma vez que as práticas relacionadas a essa 

violência (física ou psicológica) são, conforme apontado pelos estudos bibliográficos 

realizados, comuns em estabelecimentos de ensino básico do nosso país. A Intimidação 

Sistemática causa sérios problemas psicológicos e de autoestima a curto e longo prazo – em 

casos mais extremos, as vítimas podem, ainda, ver a própria morte ou a dos colegas como única 

forma de aliviar o sofrimento. Assim, erradicação do bullying é essencial para que possamos 

viver em uma sociedade com maior bem-estar e menores índices de violência, possuindo o 

Direito papel fundamental neste contexto. A fim de obter os resultados esperados, a presente 

investigação contará com revisão teórica (parcialmente efetivada), estudo jurisprudencial no 

Tribunal de Justiça gaúcho e pesquisa de campo de cunho qualitativo, por meio de roteiro 

semiestruturado de entrevistas junto a profissionais da área jurídica atuantes em Pelotas: juízes, 

promotores de justiça, defensores públicos e advogados e, mesmo, com equipes 

interdisciplinares que auxiliam o poder jurisdicional. 

Palavras-chave: Direito e séries televisivas, combate ao bullying, pesquisa empírica. 
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MANUSENADO FERRAMENTAS: ARTICULAÇÕES ENTRE MÚSICA E 

DIREITO PARA PENSAR OUTRAS IMAGENS DA JUSTIÇA 

 

Nathalia Varoto (UFPEL/RS)
1
, Rafaela Pessanha

2
 (UFPEL/RS), Renato Yuk 

Filho(UFPEL/RS)
3
 

 

RESUMO: Este trabalho é um recorte da pesquisa desenvolvida na disciplina de 

Antropologia Jurídica, do curso de Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 

Questionamos como a música pode apresentar-se como um importante artefato cultural para 

pensar as sólidas paredes jurídicas. Elegemos para esta análise a canção Cálice do rapper 

Criolo, a qual transmite de forma crítica as dificuldades do contexto periférico brasileiro e 

potencializa a reflexão sobre possíveis ferramentas para pensar o campo jurídico, além de leis 

e manuais. Entre os diferentes gêneros musicais que caracterizam a sociedade brasileira, o 

Rap é, possivelmente, o que possui a maior inclinação para a crítica e denúncia social. 

Alicerçamo-nos, metodologicamente, à pesquisa bibliográfica, destacando-se o entendimento 

do Direito enquanto um fenômeno social, visto que emerge e intervém na sociedade. Por 

conseguinte, todos os fundamentos capazes de atuar sob esse contexto, como é o caso da 

música, devem ser compreendidos como possíveis ferramentas de estudo e análise da ciência 

jurídica. Até o momento foi possível perceber que há certa articulação da arte com o Direito, 

mas o Rap segue sendo um ritmo subalterno, entre outros motivos, por ser produzido, 

geralmente, por uma população considerada à margem da sociedade. Logo, é possível 

perceber, a potencialidade da discussão aqui travada, pois permite questionar preceitos como 

igualdade e dignidade humana e, além disso, apontar a arte como um instrumento para causar 

ranhuras ao sólido pensamento jurídico. 

Palavras chave: Rap; Sistema Jurídico; Rotulações. 

 

 

                                                           
1
 Graduanda do curso de direito da Universidade Federal de Pelotas – UFPel/RS 

2
 Graduanda do curso de direito da Universidade Federal de Pelotas – UFPel/RS 

3
 Graduando do curso de direito da Universidade Federal de Pelotas – UFPel/RS 
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DIREITO E DISTOPIA TECNOLÓGICA EM BLACK MIRROR: OS DISCURSOS 

DE ÓDIO NAS MÍDIAS DIGITAIS  

Palavras-chave: Black Mirror; Direito; Discurso de Odio; Midias Digitais 

Otavio Iost Vinhas1 - UFPel 

 

O presente trabalho propõe uma reflexão à luz do Direito sobre a distopias tecnológicas 

retratadas na série televisiva Black Mirror, especificamente quanto ao fenômeno dos discursos 

de ódio propagados nas mídias digitais. Para tanto, parte-se de uma abordagem 

multidisciplinar, contemplando o cinema como um instrumento artístico relevante para a 

formação de uma visão jurídica mais realista e sensível sobre as dinâmicas do social 

contemporâneo (DE SOUZA & NASCIMENTO, 2011). Assim, partimos do entendimento 

que a falta da presença física do indivíduo nas redes online de conversação (TURKLE, 2011), 

bem como o advento dos filtros-bolha criados pelas sites de rede social (PARISER, 2012) 

caracterizam as mídias digitais como um espaço privilegiado para a propagação dos discursos 

de ódio (DA SILVA & FAVERA, 2017). Desta forma, a ficção pessimista retratada em Black 

Mirror nos episódios “Engenharia Reversa” e “Odiados pela Nação”, da sua terceira 

temporada, podem servir como um importante referencial de análise para pensarmos sobre a 

ideia de pluralidade trazida pelo direito constitucional brasileiro. Neste sentido, a relação 

entre liberdade de expressão e dignidade da pessoa humana como direitos fundamentais em 

conflito, aprofundado por um social cada vez mais marcado pelas suas fragmentações 

identitárias, traz à tona necessidade de pensar a correspondência entre Direito e Tecnologia.  
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