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Após a prevalência de políticas focadas no desenvolvimento econômico, que foram ênfases de 

grande parte do século passado, e, posteriormente, sobretudo a partir da década de 1980, da 

busca pela estabilização da economia, a justiça social tornou-se o dilema central da 

democracia brasileira nas últimas décadas, fazendo parte dos principais debates políticos e das 

ações institucionais no país, visando à diminuição de diferentes desigualdades e a equiparação 

de injustiças históricas cometidas contra determinados grupos sociais. A Teoria do 

Reconhecimento, abordada por autores como Charles Taylor (1992), Axel Honneth (2003) e 

Nancy Fraser (2003), apresenta reflexões e problemáticas relevantes para pensarmos os 

contextos contemporâneos de avanços democráticos com a constituição de sociedades, cada 

vez mais multiculturais, que culminaram na reivindicação de direitos historicamente negados 

a parcelas significativas da população, forjados no reconhecimento de identidades de 

diferentes grupos sociais. O presente resumo propõe-se a apresentar, em forma de artigo, 

como é constituída a Teoria do Reconhecimento a partir das produções de seus principais 

autores, bem como suas contribuições mais relevantes para pensarmos a justiça social no 

contexto brasileiro e suas implicações no ordenamento jurídico e na formulação de políticas 

públicas de equiparação a grupos historicamente marginalizados e/ou excluídos por questões 

de raça, gênero, cor, sexo e etnia, entre outras, além da sua importância para a constituição de 

novos processos políticos, sociais e culturais. 
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O AGIR COMUNICATIVO COMO CONSTITUIÇÃO DA JUSTIÇA SOCIAL: UMA 

PONTE ENTRE HABERMAS E FORST  

Fernando Amaral1 

 

O agir comunicativo proposto por Habermas na década de oitenta desenvolve uma teoria social 

que, com base no conhecimento de mundo vivido da fenomenologia de Husserl, busca racionalizar as 

ações dos atores sociais que buscam o consenso. O que é uma sociedade justa é um debate entre 

prevalência de justiça e bem fomentado por liberais (rawlsianos) e comunitaristas que culminou na 

formulação de Rainer Forst, referencial aqui adotado, onde sociedade justa é aquela que consegue 

harmonizar contextos de justiça de pessoas morais, éticas, jurídicas e cidadãs. Abordaremos em um 

primeiro momento o pensamento de Forst e após o de Habermas nos termos do recorte aqui proposto. 

O neohegeliano Forst destaca que existe quatro conceitos diferentes de pessoa e de 

comunidade as quais correspondem a quatro “contextos de justiça” diferentes (normativos e 

entrelaçados de modo complexo). Há uma pessoa ética (como membro de uma comunidade 

ética constitutiva de sua identidade), que deve ser distinguido do conceito de pessoa de direito 

(como membro de uma comunidade de direito admitido com direitos subjetivos); há a pessoa 

na sua dimensão de cidadania (como pertencimento a uma comunidade política de 

cidadão/cidadãs responsáveis politicamente), enquanto na discussão em torno do universalismo 

moral e do contextualismo o conceito de pessoa moral (e o de comunidade moral de agentes 

moralmente autônomos) também desempenha papel fundamental (FORST, 2010, p. 13). Para 

Forst (2010, p. 345) o debate liberais-comunitaristas é insuficiente na busca de uma sociedade 

justa pois esta se forma quando a pessoa, central nas questões sobre a justiça, não deve ser 

entendida exclusivamente como pessoa ética, como pessoa do direito, como cidadão ou como 

pessoa moral, mas como pessoa em todas essas dimensões comunitárias. A tarefa de uma teoria 

da justiça, para ele, consiste em definir e reunir adequadamente esses contextos da justiça. 

Destaca que uma sociedade que harmoniza estes contextos pode ser considerada justa.  

Mas para um contexto marcado por problemas sociais como brasileiro falta uma ênfase 

na “comunidade social”. Portanto, definido o paradigma de justiça aqui proposto enfrentaremos 
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de forma sintética a teoria do agir comunicativo do neokantiano Habermas. O pano de fundo 

da “teoria do agir comunicativo” de é o conceito do mundo vivido (ou mundo da vida), são os 

horizontes hermenêuticos dos sujeitos neste paradigma. Advindo da teoria da comunicação, 

afastando-se de uma racionalidade funcionalista, esta proposta rompe com o paradigma de que 

a totalidade é a soma das partes pois o mundo da vida é uma rede ramificada de ações 

comunicativas que se difundem em espaços sociais e épocas históricas. Um dos propósitos de 

Habermas é introduzir o direito moderno na ótica da teoria do agir comunicativo pois uma teoria 

crítica para ele não pode apenas descrever a relação entre norma e realidade, a tensão entre as 

pretensões normativas democráticas e a faticidade do contexto social, que é inerente ao direito, 

pode receber da teoria do agir comunicativo um contributo positivo (HABERMAS, 2012a, p. 

113). Os três elementos do mundo vivido constituem a referencia que os participantes supõem, 

em comum, nos processos de comunicação. Essas três relações ator-mundo com o agir 

comunicativo  passam a ser atribuídas às perspectivas dos próprios falantes e ouvintes que 

procuram através do conhecimento e do o consenso e o medem conforme a verdade e correção 

através da exteriorização do [a] mundo objetivo (como conjunto de todas as entidades as 

entidades sobre as quais é possível haver enunciados verdadeiros [b] mundo social (como 

conjunto de todas as relações intersubjetivas legitimamente reguladas) [c] mundo subjetivo 

(como conjunto de vivencias do falante privilegiadamente acessíveis) (HABERMAS, 2012b, 

p. 192-193). Para Habermas “Entendimento” significa a união dos participantes da 

comunicação sobre a validade de uma exteriorização, e “acordo” ou “consenso” tem a ver com 

o reconhecimento intersubjetivo da pretensão de validade que o falante une a uma 

exteriorização (2012c, p. 221). Habermas, com base em Austin, deposita nos atos ilocucionários 

o conteúdo comunicativo, porque eles se centram no sujeito que diz algo e também na certeza 

de que isso é entendido pelos demais, fato este que não acontece nos atos de fala de efeito 

perlocucionário pois estes são ações orientados para o êxito estratégico (PIZZI, 1994, p. 124-

125), para que um agir comunicativo seja válido deve-se de plano ser excluídos ações que se 

mostrem estratégicas (HABERMAS, 2012b, p. 528). Por isso que este procedimento 

comunicativo ultrapassa os discursos e opiniões subjetivas para atingir um entendimento 

descentrado dos mundos, preservando a igualdade e a originalidade dos três elementos do 

mundo vivido (PIZZI, 1994, p. 78) e revelando a intersubjetividade social como principal fator 

de integracioanal.  
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Portanto, a teoria do agir comunicativo de Habermas colocada em prática pode complementar 

a visão ideal de sociedade justa de Forst enfatizando o elemento social através da comunicação dos 

atores envolvidos. Os horizontes hermenêuticos do mundo da vida (subjetivo, objetivo e intersubjetivo) 

fazem parte das dimensões do individuo (moral, ético, do direito e cidadão) aproximando, dessa forma, 

norma e realidade social.  De fato, para harmonizar e justificar racionalmente estes contextos, mormente 

em sociedades complexas e plurais, o agir comunicativo é um importante instrumento de construção de 

justiça social desde que os atores estejam voltados para as suas condições procedimentais que são o 

entendimento e o consenso.  
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A POPULAÇÃO CARCERÁRIA FEMININA: O PRINCIPIO DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA E A RESTRIÇÃO FAMILIAR EM SITUAÇÃO DE REGIME 
FECHADO 

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

 

RESUMO 

A constituição Federal em seu art 1º tem como base a dignidade da pessoa humana, na 

Carta Magna segundo os direitos fundamentais e os direitos sociais todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza. 

Desta forma o presente trabalho tem por objetivo geral estudar o referido principio 

constitucional e a situação da mulher presa em relação à restrição familiar que é imposta no 

regime fechado. 

Tratar da mulher na situação carcerária se torna muito delicado, uma vez que a grande 

maioria é mãe e na maioria das vezes é a responsável pela educação de seus filhos sendo ela o 

seio familiar da casa 

Embora o nosso sistema carcerário seja desumano e completamente reformulador de 

criminosos em se tratando das mulheres apenadas necessário é um tratamento diferenciado, 

isso porque a grande maioria dela chega no presídio grávida ou deixa seus filhos em casa. 

Para mulheres nessa situação o sistema prisional deveria haver um espaço de forma 

separada para poder receber seus filhos e assim neste momento esquecer que está cumprindo 

pena e então poder exercer seu papel de mãe que é seu por direito, caso contrário estaria 

ferido a dignidade da mulher e também de sua família, que ficaria restrita e a instituição 

familiar desfeita  

Palavras-chaves: Mulheres na prisão;dignidade da pessoa humana;Ooder familiar 
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A JUSTIÇA SOCIAL E OS DIREITOS NÃO CUMPRIDOS: UM ESTUDO TEÓRICO 

A RESPEITO DA EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

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

Penais/LFG) 

RESUMO 

O presente estudo busca fazer uma análise sobre a justiça social nos moldes do artigo 

5º da nossa Constituição Federal e consequentemente uma análise do artigo 6º que cuida dos 

direitos sociais. 

O Desafio consiste em fazer uma reflexão destes direitos sociais e uma visão sobre os 

tratados internacionais que amparam a nossa legislação penal no sentido de ter uma imposição 

jurídica a respeito do assunto. 

Os Direitos e garantias fundamentais é um tema extremamente amplo, porém é 

imperioso destacar que todas as pessoas têm o direito à liberdade, ou seja, tudo que a lei 

permitir fazer poderá ser feito. 

De modo geral embora haja uma proteção bem maior em relação as situações pessoais 

de cada individuo, o Estado não pode querer que o homem seja racional e nem a ética jurídica 

queira que seja correto em tempo integral,não há como ter esse controle. 

Mas é responsabilidade do Estado garantir que o sujeito tenha por direito qualquer 

garantia constitucional independentemente se a sua conduta vai estar de acordo com a lei ou 

não, isso porque, o Estado precisa dar garantias básicas para que haja uma convivência 

harmoniosa e proba entre as relações. 

 

Palavras-Chaves: Justiça social;Direitos Fundamentais;Direitos não cumpridos 
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SOCIEDADE DO HIPERCONSUMO E PROTEÇÃO JURÍDICA DO NÚCLEO 

FAMILIAR QUANTO À PUBLICIDADE E CONSUMO DE PRODUTOS E 

SERVIÇOS DIRECIONADOS AO PÚBLICO INFANTIL 

 

FERNANDO COSTA DE AZEVEDO – UFPel 

 

Na sociedade contemporânea do hiperconsumo ou do “consumo emocional” (LIPOVETSKY, 

2007) grande parte do consumo familiar é orientado para a satisfação de necessidades e 

desejos das crianças, alimentados por sofisticado aparato de marketing e publicidade 

direcionado ao público infantil (BERTONCELLO, 2013). Neste sentido, não apenas a 

criança, mas o próprio núcleo familiar (pai, mãe e filhos) apresenta-se, perante esse específico 

mercado de consumo, em posição de agravada vulnerabilidade (ou de 

“hipervulnerabilidade”). A proteção integral da criança é dever constitucional compartilhado 

entre família, sociedade e Estado (CF, art. 227), e exige postura ativa do Estado, inclusive no 

reconhecimento do núcleo familiar como ente vulnerável frente ao mercado de consumo 

infantil (CF, art. 5º, XXXII c/c CDC, art. 29). Quanto ao aspecto metodológico, trata-se de 

pesquisa qualitativa desenvolvida a partir de revisão bibliográfica e documental (legislação 

em vigor, projetos de lei etc.) e que pretende, se possível, coleta de dados a partir de 

instrumento específico (questionário). Sobre a relevância do trabalho, integra a proposta de 

pesquisa desenvolvida junto ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito do Consumidor 

(GECON/FD/UFPel/CNPq) e está associado à temática da disciplina “Consumo e 

Vulnerabilidade na Sociedade Contemporânea”, do PPGD/UFPel (Mestrado em Direito). A 

pesquisa está em sua fase inicial de modo que ainda não há resultados parciais ou conclusivos. 

Palavras-chave: Sociedade do hiperconsumo – proteção jurídica do núcleo familiar – 

consumo infantil 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE ACOLHIMENTO AO IMIGRANTE NA CIDADE DE 

PELOTAS: EXISTÊNCIA E EFETIVAÇÃO 

Juliana Borges Cervi, UCPEL. 

 

Palavras-chave: senegaleses; imigração; políticas públicas. 

A imigração para o Brasil existe desde a época colonial, com o principal objetivo de buscar 

por melhores condições de vida. A imigração senegalesa segue esta mesma lógica e o 

município de Pelotas está inserido dentro desse contexto migratório. O objetivo da presente 

pesquisa é avaliar como os migrantes, neste caso os senegaleses, são recepcionados na cidade 

de Pelotas, e se, e em que medida o poder público contribui com políticas públicas de 

acolhimento.  Para a abordagem do presente trabalho foi utilizada a metodologia de pesquisa 

documental, bibliográfica e empírica (com realização de entrevistas semiestruturadas com 

senegaleses estabelecidos na região e com gestores municipais) onde se buscou analisar quais 

políticas de apoio ao imigrante estão vigentes na cidade e a sua real aplicação, as quais são de 

extrema importância para que os imigrantes senegaleses vivam em harmonia com a população 

local. Os resultados preliminares dão conta que sair do país de origem e adentrar em outro 

com cultura e idioma diferentes foi à primeira dificuldade encontrada pelos senegaleses, 

associada a questões de discriminação racial, religiosa e a falta de políticas públicas efetivas, 

que dificultam substancialmente nessa adaptação. Com isso, a disponibilidade de 

oportunidades de emprego e o acesso aos seus direitos e deveres são algumas atividades de 

apoio a essa população que se faz urgente e necessária, tendo em vista a atual realidade do 

município em ser um receptor desse fluxo migratório. 
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A EDUCAÇÃO JURÍDICA NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA: 

REPRESENTAÇÕES ENTRE DIREITO, ESTADO E SOCIEDADE 

Ana Carla Bringuente – Dom Alberto/UFPEL 

Jael Sânera Sigales Gonçalves - IFSul/IDEAU/UFPel 

 

 

RESUMO: A educação superior, na qual se insere a educação jurídica através dos cursos de 

graduação em Direito, consitui-se locus privilegiado para a tensão constitutiva do aparelho 

escolar: teoria vs. prática; educação para a cidadania vs. educação para o trabalho. Segundo 

dados do Cadastro de Instituições e Cursos de Educação Superior (E-MEC), mantido pelo 

Ministério da Educação (MEC), existem no Brasil, atualmente, 1228 cursos de Graduação em 

Direito em atividade. Nesse contexto, inserido em pesquisa maior cujo propósito é investigar 

as imagens de Direito representadas em currículos de Cursos de Graduação em Direito, o 

presente estudo propõe-se um recorte com este objetivo central: analisar, no processo de 

construção das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação em Direito, as 

imagens de Direito representadas na determinação do perfil desejado do formando, das 

competências e habilidades do profissional do Direito e dos Conteúdos Curriculares dos 

cursos de Direito. O estudo conduz à necessidade de aprofundamento na discussão sobre 

hipótese de que o processo formativo na educação jurídica denota preocupação política 

comprometida com a demanda por conformação do cidadão – e do estudante/profissional do 

Direito – em modelos neoliberais de instrumentalização da técnica. O percurso analítico 

percorrido evidencia a pertinência de trabalho teórico e empírico sobre o papel da educação 

jurídica na construção e na defesa da cidadania no Estado Democrático de Direito, através de 

diretrizes que articulem Direito, Estado e Sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Jurídica; Cidadania; Democracia. 
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DIMENSÃO CONSTITUCIONAL E DEMOCRÁTICA DA MEDIAÇÃO: PESQUISA 

QUANTITATIVA E QUALITATIVA NA CIDADE DE PELOTAS DURANTE O ANO 

DE 2017 

 

Ciran Kaled Gonçalves Carvalho (bacharelando do 1º ano – Direito/UFPEL), Paulo André 

Ferrarezi Pereira (bacharelando do 1º ano – Direito/UFPEL), Luiz Augusto Rosenthal Freitas 

(bacharelando do 1º ano – Direito/UFPEL). 

  

Este trabalho - em andamento -, se propõe a observar e identificar os desafios da 

implementação da mediação na resolução de conflitos. A grande quantidade de 

procedimentos, aspectos burocráticos e o enorme volume de processos, tornaram o trâmite 

processual lento e ineficaz, ocasionando o despertamento da mediação como possibilidade 

para o problema em questão.  Para alcançar tal objetivo, utilizar-se-á pesquisa bibliográfica e 

investigação quantitativa/qualitativa, aplicando-se um questionário de perguntas fechadas 

junto à população pelotense a fim de identificar seus conhecimentos sobre mediação, e 

realizando entrevistas guiadas por um roteiro semi-estruturado com funcionários do Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), na mesma cidade. 

Dentre os dados bibliográficos levantados, afirma-se, no mesmo sentido que Theobaldo 

Spengler, que a medição viabiliza a conversão da cultura de sucessivas disputas em uma 

cultura de diálogo, facilitando as negociações e condensando os processos judiciais à algumas 

sessões. Ressalte-se a dimensão democrática e cidadã, albergada pela Constituição de 1988, 

que perpassa todo o procedimento aqui referido. Nesse sentido, Silvana Maria dos Santos 

afirma que a mediação proporciona um sentimento de humanidade a fim de nortear as ações 

dos opostos, facilitando ainda mais o papel do mediador e poupando-se do stress. 

Palavras-chaves: Mediação; Informalidade; Pacificidade; Diálogo. 
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SISTEMAS JURÍDICOS INDÍGENAS AUTÔNOMOS: ALGUMAS NOTAS FACE AO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO EM UMA LEITURA 

INTERDISCIPLINAR 

Gilnei Copini
1
 

 

O presente trabalho tem como enfoque as possibilidades jurídicas para a produção de sistemas 

jurídicos indígenas autônomos no cenário brasileiro, especificamente no que diz respeito à 

consolidação da autonomia jurídica indígena para a resolução de conflitos internos às 

populações indígenas. Nessa linha, a partir do diálogo interdisciplinar entre antropologia e 

direito, estabelece-se como premissa, a partir do campo jurídico, a Convenção Internacional 

169, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em que salienta que as populações 

indígenas “deverão ter o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, desde que 

eles não sejam incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico 

nacional nem com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos”. 

Metodologicamente, foi realizada revisão legislativa e bibliográfica atinente à temática, no 

campo jurídico, enquanto que, a partir da antropologia, foram coletados dados através de 

apuração etnológica para situações em que se verificam organizações jurídicas no seio de 

populações indígenas no Brasil. A título de notas conclusivas, verifica-se que, embora o 

reconhecimento estatal seja um tanto silente em relação ao tema, somente previsão 

constitucional no art. 231  e Convenção 169 da OIT, muitas populações, através de arranjos 

jurídicos próprios se autogestionam seus conflitos, além de notavelmente produzir direitos e 

saberes tradicionais para aplicar aos casos concretos.  

Palavras-chave: indígenas; sistemas jurídicos autônomos; multiculturalismo; descolonização.  

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Bacharel em Direito pela PUCRS. Aluno especial dos Programas de Pós-Graduação em Antropologia, Direito e 

Sociologia, ambos da UFPel.  



III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, 
CURRÍCULO E EDUCAÇÃO JURÍDICA 

 

 UNIVERSO DA POLÍTICA SOCIAL: RELAÇÕES ENTRE O ESTA DO E A 

SOCIEDADE CIVIL NO MUNDO CONTEMPORÂNEO   

Vágner Silva da Cunha-Unipampa 

 

O presente trabalho aborda o universo da política social numa perspectiva multidisciplinar, 

enfocando as relações contraditórias entre Estado e sociedade Civil Organizada na 

contemporaneidade. Mostra o antagonismo dos modelos de gestão da “coisa pública”, 

historicamente construídos desvelando o caráter contraditório das políticas sociais que ora, 

está a serviço da cidadania, dos trabalhadores, e em outros momentos históricos se encontram 

subserviente ao capital. Este caráter ambíguo das políticas sociais é decorrente de dois 

modelos distintos e inconciliáveis. De um lado o welfare state, construído nos países 

nórdicos: Suécia, Suíça e Escandinávia.  Nesta perspectiva há o entendimento de que as 

Políticas Sociais devem ter um caráter de universalidade e o Estado indutor do 

desenvolvimento, neste contexto os movimentos sociais da sociedade civil organizada 

apresentam-se como partícipes deste processo. Daí que categorias sociais como participação, 

cidadania, são indispensáveis. De outra banda, temos o modelo neoliberal, hegemônico nos 

dias atuais. Esta grade teórica compreende que as políticas sociais devem ser focalizadas, 

direcionadas unicamente aos miseráveis. Por conseguinte a participação popular é restrita ao 

voto, assim as relações sociais e econômicas devem ser midiatizadas pela mão invisível do 

mercado preconizada por Adam Smhit. Analiso a opção  do Estado brasileiro pelo 

neoliberalismo e suas conseqüências levando a privatizações, demissões e violações aos 

direitos humanos, consubstanciadas no Rio Grande do Sul no parcelamento dos salários dos 

professores e servidores estaduais do poder executivo.  

Palavras- chave: Estado, política social, neoliberalismo, welfare state 
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TEATRO-IMAGEM, DEMOCRACIA E GESTÃO PÚBLICA: UMA ANÁLISE DA 

PARTICIPAÇÃO CIDADÃ NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS A 

PARTIR DO TEATRO DO OPRIMIDO 

Renata Hellwig Ferreira – UFRGS 

 

O presente trabalho propõe-se a analisar a participação efetiva dos cidadãos na 

formulação de políticas públicas através da prática do teatro do oprimido (TO), especialmente 

da técnica teatro-imagem, nas conferências promovidas pelos conselhos gestores de políticas 

públicas. Isso porque, embora tais conselhos sejam instrumentos de participação popular, pois 

formados por membros da sociedade civil, além do governo, mostra-se necessário que 

disponham de mecanismos de participação efetiva dos cidadãos na tomada de decisões. Para 

tanto, utiliza-se como referenciais Augusto Boal – elaborou o TO acreditando na 

possibilidade de os sujeitos participarem do teatro não apenas como espectadores, mas como 

espect-atores, assumindo o papel do oprimido para revelar possibilidades de enfrentamento 

das opressões, como ferramenta política de intervenção no mundo – e J.J Gomes Canotilho – 

concebeu a democracia participativa como legitimadora das instituições políticas e sociais. A 

partir disso, as oficinas de teatro-imagem ministradas nas conferências de políticas públicas 

possibilitam que os cidadãos apresentem as situações de vulnerabilidade vivenciadas no 

cotidiano, bem como formas de enfrentamento buscadas pelo grupo coletivamente, com 

propostas que atendam efetivamente as necessidades sociais. A pesquisa assenta-se na 

observação participante e na análise das formulações propostas a partir das oficinas. Com 

isso, a intervenção dos espect-atores nas cenas de teatro-imagem criadas a partir de situações 

por eles vividas, visando à participação na tomada de decisões, propicia o exercício da 

cidadania, efetivando a democracia participativa. 

Palavras-chave: Teatro-Imagem, Políticas Públicas, Participação-cidadã. 
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IMAGEM(NS) DO DIREITO PELO DIREITO: EM TORNO DE DISCURSOS DO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO ESPETÁCULO DE DIVULGAÇÃO 

JURÍDICA 

Jael Sânera Sigales Gonçalves - IFSul/IDEAU/UFPel 

RESUMO: Neste trabalho, proponho um estudo sobre a(s) imagem(ns) de direito 
representadas em discursos de Ministros do Supremo Tribunal Federal. Fundamentalmente, 
busco responder a duas perguntas: como o direito é representado nesses discursos; qual a 
relação entre o direito, o Estado e a sociedade feita nessas representações? Considerando que 
a formação social capitalista caracteriza uma sociedade do espetáculo, situo a reflexão no que 
entendo por discursos de divulgação jurídica na sociedade espetacular, entendendo divulgação 
jurídica como o conjunto de práticas discursivas de produção e reprodução de rituais no 
aparelho jurídico que têm como condão, no Estado Direito, simular a circulação democrática e 
transparente de sentidos, de informações. O trabalho analisa quatro discursos: o do ex-
Ministro Joaquim Barbosa, durante o julgamento da Ação Penal 470, e os dos Ministros 
Carmen Lúcia, Ayres Britto e Roberto Barroso, em entrevistas ao Programa Conversa com 
Bial, da Rede Globo de Televisão. Com uma abordagem materialista do discurso, as análises 
permitem observar que as imagens de direito (re)produzidas nos discursos são atravessadas 
por uma memória sustentada em um sentido de direito como império. Dessa observação 
emergem os principais aspectos que se destacam nas práticas discursivas sob análise: função 
política do STF e ativismo do direito e moralidade e imparcialidade do juiz.  

PALAVRAS-CHAVE: Imagens de direito; Supremo Tribunal Federal; Divulgação jurídica; 
Sociedade do espetáculo; Discurso jurídico	  
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REGULAÇÃO DA PROSTITUIÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS A PROFISSIONAIS DO SEXO NO DIREITO BRASILEIRO 

Luzia de Oliveira Islabão (bacharelanda do 1º ano – Direito/UFPel); Bruno Matte Hartmann 

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

Tendo em vista que a prática da prostituição está presente na sociedade há bastante tempo e 

que esses profissionais estão expostos a diversos fatores de risco, questiona-se os motivos do 

Brasil até o momento não contar com uma legislação que regulamente, proteja e estabeleça os 

direitos e deveres das pessoas que exercem essa atividade – e, para os fins específicos deste 

texto – lhes garanta direitos fundamentais conectados à sua profissão. Observa-se que a 

prostituição – comércio do próprio corpo com a finalidade de dar prazer a outrem - não é 

considerada uma pratica criminosa, entretanto, não se vislumbra na Lei significativas 

garantias relacionadas à segurança pessoal e do ambiente de trabalho desses profissionais. No 

ano de 2003, o PL 98/2003 suscitou a legalização da pratica da prostituição em nosso país, 

entretanto, por diversos fatores, tal projeto não teve continuidade e está atualmente arquivado. 

Frente a essas questões, desenvolve-se a investigação por meio de revisão bibliográfica, 

pesquisa legislativa e jurisprudencial, procurando ressaltar a urgência em regulamentar a 

pratica da prostituição, garantindo a esses profissionais igualdade de direitos com os demais.  

Palavras-chave: prostituição; profissionais do sexo; garantias fundamentais; direito brasileiro. 
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DIREITO, CINEMA E REGRAS CONSTITUCIONAIS: DA ANÁLISE DO 

FILME “DIVERGENTE” À PESQUISA COM MORADORES EM SITUAÇÃO DE 

RUA EM PELOTAS/RS 

Bruna Farias (Direito/UFPel); Julia Marcon (Direito/UFPel); Marina Konrath (Direito/UFPel) 

O filme “Divergente”, dirigido por Neil Burger e baseado no livro de Veronica Roth, 

permite associações a questões jurídicas debatidas na sociedade contemporânea, tal como o 

tema aqui apresentado, pertinente a um determinado grupo da sociedade: moradores em 

situação de rua.   

A obra trata, dentre outros temas, da inadequação de alguns ao que é exigido 

socialmente. Em uma Chicago futurística, os indivíduos que não conseguem se integrar à um 

sistema de organização social baseado em facções (setores responsáveis por manter a ordem 

dividindo cidadãos de acordo com sua suposta aptidão natural), são excluídos, tendo negados 

direitos e vivendo em sub-condições. Na contemporaneidade, o mesmo relato distópico 

ocorre: apesar de garantias constitucionais, o indivíduo não integrado testemunha na prática a 

ineficácia do Estado e a negligência social.  

Pensando em direitos básicos garantidos a qualquer cidadão pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, assim como nos direitos humanos em geral, a pesquisa pretende identificar quais 

direitos estão sendo garantidos aos moradores em situação de rua da região central da cidade 

Pelotas (RS), e, igualmente, observar as consequências da invisibilidade social que enfrentam. 

Para isso, realizar-se-á pesquisa qualitativa com perguntas de cunho aberto aos sujeitos 

estudados, objetivando apreender suas percepções acerca da situação em que vivem e do 

tratamento recebido da sociedade e do Estado. 

Palavras-Chave: Direito e Cinema; Constituição de 1988; Moradores em situação de 

rua. 
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NEOCONSTITUCIONALISMO: UMA ANÁLISE SUBSTANCIAL DE UM  DIREITO 

FUNDAMENTAL, O ACESSO À JUSTIÇA 

LEONARDO BAS GALUPE LAGOS/AGU/UFPEL 

NIKOLAI BEZERRA FRIO/CAPES/UFPEL 

ANA CARLA DE OLIVEIRA BRINGUENTE/DOM ALBERTO/UFPEL 

RESUMO: Nesta pesquisa trabalha-se com o acesso à justiça como direito fundamental, que, 

influenciado pela intepretação neoconstitucional passa por uma modificação em sua 

caracterização, tornando-se um direito fundamental-substancial. Esta concepção tem 

fundamento na adequação da prestação jurisdicional para o intuito de melhor adequar-se ao 

interesse das partes.  Em razão disso, tem-se como objetivo principal, portanto, definir o que 

seja o neoconstitucionalismo e, partindo dessa observação, delimitar o conteúdo do direito de 

acesso à justiça. O método que melhor se adequa a essa perscrutação é o método dedutivo, para 

definição dos fundamentos do neoconstitucionalismo e das principais correntes versadas sobre 

o acesso à justiça. Conjuntamente, identificam-se algumas medidas alternativas de soluções de 

conflitos, cuja racionalidade é resultante da transformação desse direito por essa nova doutrina 

constitucional, pautada nas regras instadas na Carta Magna que, por sua vez, consagram sua 

atuação na processualística civil, sob a edição do novel código de 2015. Dentre os resultados 

esperados, intenta-se demonstrar, a partir de elementos valorativos de moral e de justiça, que 

os meios alternativos de solução de conflitos são a melhor saída para realização do direito 

fundamental ora posto. Desta forma, confirma-se que a prestação do acesso à justiça necessita 

de uma outra interpretação pelo Estado-juiz, tanto quanto de uma maior participação dos demais 

envolvidos.  

PALAVRAS-CHAVE: Neoconstitucionalismo; Direito Fundamental; Acesso à Justiça; 

Medidas Alternativas de Soluções de Conflitos; 
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PATERNIDADE SOCIOAFETIVA E PLURIPARENTALIDADE E SUAS 

IMPLICAÇÕES NO ESTATUTO CONSTITUCIONAL DAS FAMÍLIAS 

 

GT 8 - MADEIRA, Marcus Vinícicus – FEVALE 

MADEIRA, Sérgio Danilo – Coautor – PPGD/FURG  

   MADEIRA, Carlos Guilherme – Coautor – IFISP/UFPel  

     

Palavras-chave: Famílias, pluriparentalidade, filiação 

 

O Código Civil brasileiro de 1916, foi concebido em um ambiente cultural predominantemente 

marcado pelos germes de uma estrutura social de natureza rural e colonial. A família, enquanto 

instituto jurídico positivada nesta codificação pretendia conservar uma visão de mundo 

patriarcal fundamentando-se na experiência de codificação europeia que já se encontrava em 

declínio nesse período. A família só poderia ser formada pelo casamento. Os vínculos da 

consanguinidade eram privilegiados na para a determinação do status do regime de filiação e 

aqueles concebidos “fora do casamento” era denominado de "filhos ilegítimos". No ano de 

2016, após o transcurso de cem anos do nascimento dessa experiência codificada, o Supremo 

Tribunal Federal, através do julgamento do Recurso Extraordinário nº 898.060 de São Paulo, 

fixou a seguinte tese jurídica segundo a qual a paternidade socioafetiva, declarada ou não em 

registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante baseado na 

origem biológica, com todas as suas consequências patrimoniais e extrapatrimoniais. Desse 

modo, o presente estudo, através do exame desta decisão e de estudos bibliográficos presentes 

na literatura jurídica, pretende analisar quais foram as transformações ocorridas no pensamento 

e na estrutura dogmática do direito brasileiro que permitiram essa nova compreensão jurídica. 
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DEMOCRACIA E DIREITOS SOCIAIS: O FATOR DA PROBLEMÁTICA DA 

EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS INFLUI NA QUALIDADE DA 

DEMOCRACIA BRASILEIRA? 

Alexandre Nogueira Pereira Neto - UFPel 

 

RESUMO: Neste trabalho, proponho um estudo de análise da qualidade do regime de governo 

brasileiro levando em consideração a problemática da efetividade dos direitos sociais. 

Mormente, busca-se desenvolver, em um primeiro momento, elementos que compõe o 

conceito, a característica e os fundamentos de um ambiente democrático, semidemocrático e 

autoritário. Posteriormente, será demonstrado que a eficiência por parte do Estado no que diz 

respeito à concretização dos direitos sociais é diminuta e, consequentemente, coloca em xeque 

a qualidade da democracia do País. E, por último, será vislumbrada a qualidade da democracia 

brasileira, dedutivamente, com base nos critérios definidos como impreteríveis para tal e com 

suporte em exemplos que servirão como paradigma, com o fito de elucidar em qual 

modalidade de regime a eventual democracia brasileira está inserida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Democracia. Direitos Sociais. Qualidade democrática. 
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OLHARES AO CAPS AD E AO SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL: 

PROBLEMATIZANDO ROTULAÇÕES DA JUSTIÇA NO PRESENTE 

Jorge Furtado de Souza Neto1 (UFPel) - Pedro Augusto Tedesco2 (UFPel) - Victor Welder 

Barreira Gusmão Biato3 (UFPel) 

 

RESUMO 

O trabalho em questão é fruto de uma pesquisa – em andamento – desenvolvida na 

disciplina de Antropologia Jurídica, no Curso de Direito da Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel). Nosso objetivo visa compreender o funcionamento, os procedimentos e a possível 

importância do CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas) no tratamento 

de dependentes químicos, frente ao sistema jurídico-penal na cidade de Pelotas, no ano de 

2017. A problemática que move essa pesquisa relaciona-se com exclusão social, 

especialmente, quando apontamos as rotulações dos sujeitos que ingressam no sistema de 

justiça criminal e como o CAPS-AD pode ser um importante instrumento para repensar as 

formas de ressocialização defendidas pelos Diplomas Penais e pela Constituição em vigência. 

A metodologia deste estudo está fundamentada na pesquisa qualitativa. As técnicas de 

pesquisa serão a entrevista semiestruturada e a revisão bibliográfica. Estando a pesquisa em 

andamento, trouxemos para esse debate o levantamento bibliográfico realizado, destacando a 

potencialidade da pesquisa qualitativa no campo do Direito e a necessidade de ultrapassarmos 

as cercanias acadêmicas desse campo para problematizarmos a igualdade prevista em lei 

frente a realidade vivenciada por alguns sujeitos na atualidade. Assim, acreditamos que 

discutir outras formas de reinserção social de dependentes químicos para além do 

encarceramento, seja um caminho potente para aproximações com o ideal de igualdade 

previsto constitucionalmente. 

PALAVRAS- CHAVE 

Sistema de justiça criminal, dependentes químicos, preconceito e CAPS AD. 

                                                           
1 Graduando do curso de Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel); 
2 Graduando do curso de Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel); 
3 Graduando do curso de Direito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). 
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RELAÇÕES DE CONSUMO, DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE 
JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS EM SHOPPING CENTERS: 

A PROMOÇÃO DA DEFESA DO CONSUMIDOR COMO GARANTIA 
CONSTITUCIONAL 

 

Lúcia Dal Molin Oliveira (Advogada e Professora de Direito da Faculdade Anhanguera, 

Especialista em Direito Empresarial UFRGS) e Tiago Crochemore Burckle (Advogado e 

Professor de Direito da Faculdade Anhanguera, Especialista em Processo Civil – UNINTER) 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral estudar a importância das relações de 

consumo que se estabelecem em casos de perdas e danos decorrentes de ação em que se busque 

a responsabilidade civil de Shopping Center, tendo sido necessária a desconsideração da 

personalidade jurídica através da aplicação da Teoria Menor, a fim de compor ação de perdas 

e danos. Para isto, torna-se necessária a correlação em que se estabeleça a defesa do consumidor 

a ser promovida pelo Estado como uma garantia fundamental prevista no art. 5º, XXXII da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88). 

A teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica, já acolhida no 

ordenamento jurídico vigente como exceção aos casos de defesa ao consumidor, merece ser 

analisada ao buscar a responsabilidade civil de pessoa jurídica, in casu shopping center, 

independentemente de ter havido desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos 

previstos no Código Civil Brasileiro. Em contrapartida, tem-se o art. 28 do Código de Defesa 

do Consumidor (CDC), que traz maior amplitude à aplicação dessa estratégia jurídica. Tais 

análises e comparações serão efetivadas por meio de pesquisa legal, doutrinária e 

jurisprudencial. 

Palavras-chaves: Garantias Fundamentais; Direitos do consumidor; Desconsideração da 

personalidade jurídica; Responsabilidade Civil.  
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A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA À LUZ DO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA PERANTE O SÓCIO CUJO 

PATRIMÔNIO PESSOAL É EXPROPRIADO  

 

Lúcia Dal Molin Oliveira (Advogada e Professora de Direito da Faculdade Anhanguera, 

Especialista em Direito Empresarial - UFRGS) e Tiago Crochemore Burckle (Advogado e 

Professor de Direito da Faculdade Anhanguera, Especialista em Processo Civil- UNINTER) e 

Nelson Ferreira Firpo (Bacharelando do 10º semestre da Faculdade de Direito Anhanguera) 

 

A desconsideração da personalidade jurídica tem sido usada de forma ampla pelos 

Tribunais Pátrios. Inquestionável que se trata de um instrumento de suma importância aos 

credores quando se deparam com a situação de insolvência da empresa. A aplicabilidade desse 

instrumento torna-se tão relevante que o objetivo do presente trabalho é o questionamento 

acerca da possível violação de princípios constitucionais como a dignidade da pessoa humana 

em relação ao sócio que tem seu patrimônio pessoal exaurido. 

 A resposta exige que se remonte aos princípios envolvendo o papel do Estado como 

instituição social organizada capaz de estabelecer um regramento para o comportamento dos 

indivíduos dentro da vida coletiva.  

O contexto em que estamos inseridos pressupõe um Estado constituído com uma forma 

de governo Republicano consubstanciado em princípios de um Estado Democrático de Direito, 

no qual a Constituição estampa um rol de direitos e garantias individuais estruturados para 

garantir a dignidade da pessoa humana a partir da valoração do trabalho individual, da livre 

iniciativa e do capital.   

 Não se pode negar que a empresa, dentro do contexto constitucional, é o fator 

condicionante da atividade econômica e propriedade privada, estabelecendo-se como 

paradigma para toda a estrutura produtiva. 
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Palavras-chaves: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana; sócio; 
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ASPECTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS DA INSERÇÃO 

DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NA COMPOSIÇÃO 

DO COMITÊ DE CREDORES DA LEI FALIMENTAR 

Lúcia Dal Molin Oliveira (Advogada e Professora de Direito da Faculdade Anhanguera, 

Especialista em Direito Empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e Tiago 

Crochemore Burckle (Advogado e Professor de Direito da Faculdade Anhanguera, Especialista 

em Processo Civil- UNINTER). 

A inserção das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte como membros 

componentes do Comitê de Credores foi uma importante alteração trazida à Lei nº 11.101/2005, 

através da Lei Complementar nº 147/2014. As questões indagativas que se apresentam 

remontam ao fomento à atividade das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte pela 

Constituição Federal (CF/88). 

 A pergunta que direciona o presente trabalho é no sentido da eficácia de promoção e 

incentivo às atividades das microempresas e empresas de pequeno porte pela Carta Magna, 

enfatizando-se a real necessidade de sua colocação no Comitê de Credores (órgão da Falência 

e da Recuperação Judicial de Empresas previsto no art. 26 da Lei nº 11.101/2005) a fim de 

fiscalizar as atividades do devedor e do Administrador Judicial no âmbito da Falência e da 

Recuperação Judicial. 

 A fim de responder a indagação, partiu-se da análise da CF/88, da Lei Complementar nº 

147/2014 em seu primeiro projeto, aliada à pesquisa bibliográfica, a fim de observar quais 

foram os principais objetivos do Legislador Pátrio. 

Neste sentido será importante ressaltar a ideia do fomento à atividade realizada pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte pela Constituição Federal de 1988, especialmente 

nos Artigos 170 e 179 do referido Diploma Legal. 

Palavras chave: Constituição Federal; Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

Comitê de Credores.  

  



III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, 
CURRÍCULO E EDUCAÇÃO JURÍDICA 

 

DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR À APENADA 

GESTANTE OU LACTANTE – UM ESTUDO DE CASO NA COMARCA DE RIO 

GRANDE/RS1
 

 

Jessyca Ramos Pereira - Bacharela em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG), pós-graduanda em direito civil e direito processual civil na Universidade Católica de 

Pelotas (UCPEL) e em prática jurídica social na Universidade Federal de Rio Grande 

(FURG). Advogada OAB-RS (jessyca.rp@hotmail.com) Rio Grande/RS, Brasil. 

 

Rita de Araujo Neves - Mestra em Educação e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em 

Educação (PPGE) da Faculdade de Educação (FaE) na Universidade Federal de Pelotas 

(UFPel) e Profa. Adjunta da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande-

FURG (profarita@yahoo.com.br) Pelotas/RS, Brasil. 

 

 

Resumo: A Lei de Execução Penal prevê a possibilidade de concessão de prisão domiciliar 

apenas quando a/o condenada/o se encontrar em regime aberto, surgindo um embate entre a 

norma e a realidade de mulheres presas grávidas ou lactantes, que não estão em regime aberto, 

mas em ambientes prisionais insalubres e sem os cuidados necessários ou separadas de seus 

filhos logo após o nascimento em razão do cumprimento da pena privativa de liberdade. A 

partir desse fato, apresentamos a problemática de nosso estudo, consistente em discutir a 

violação de direitos fundamentais de mães e crianças em fases de gravidez e lactância, 

respectivamente, durante o cumprimento de pena privativa de liberdade da genitora. No 

intuito de investigar e compreender essa realidade na Comarca do Rio Grande/RS, realizamos 

pesquisa bibliográfica e de campo, através de entrevistas com genitoras apenadas em prisão 

domiciliar por conta da gravidez e da lactação, justificando a defesa da possibilidade de 

conversão da pena privativa de liberdade em prisão domiciliar, visando a proteger a 

maternidade, o vínculo materno e o melhor interesse da criança. 

Palavras-chave: Execução Penal, Direitos Fundamentais, Apenadas Gestantes e Lactantes, 

Prisão Domiciliar. 

                                                           
1
 O presente artigo desenvolve pesquisa iniciada na monografia final de curso realizada para conclusão da 

graduação em Direito na FURG, no ano 2015 sob a orientação da Prof.ª Me. Rita de Araujo Neves. 
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A NOVA LEI MIGRATÓRIA SOB A PERSPECTIVA DA JUSTIÇA SOCIAL 

 

Eduardo de Oliveira Soares Real – FURG 

Raquel Fabiana Lopes Sparemberguer - FURG 

PROBLEMÁTICA 

 A legislação migratória tem sido muito debatida no Brasil. No dia 24 de maio de 2017 

foi promulgada a nova lei migratória (Lei nº 13.445/2017), que irá substituir o polêmico 

Estatuto do Estrangeiro (Lei nº 6815/1980) baseado na segurança nacional. 

 Em 1988, com a promulgação da Constituição Federal, brasileiros e estrangeiros 

residentes no País foram equiparados em direitos e deveres, nos termos dos incisos do art.5º da 

CF/88. O presente trabalho tem como objetivo verificar se a atual lei migratória foi construída 

com o objetivo de garantir a justiça social entre brasileiros e estrangeiros ou de priorizar a 

segurança nacional em relação aos direitos humanos. 

METODOLOGIA 

 Foi utilizada uma revisão bibliográfica através de livros, artigos e da legislação para que 

o objetivo do presente trabalho fosse atingido. 

RELEVÂNCIA E PERTINÊNCIA DO TRABALHO PARA A ÁREA DE PESQUISA 

 O trabalho é de grande relevância para a justiça social, visto que a Constituição impôs 

ao Estado o dever de assegurar a igualdade entre brasileiros e estrangeiros residentes no País. 

RESULTADOS 

A Nova Lei Migratória é construída com o objetivo de garantir a justiça social, sendo 

baseada em princípios como a igualdade de tratamento; o acesso igualitário e livre do imigrante 

aos serviços, programas e benefícios sociais, bens públicos, educação, assistência jurídica 

integral, trabalho, moradia, serviço bancário e seguridade social. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Estatuto do Estrangeiro, Nova Lei Migratória, justiça social 
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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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RELATÓRIO DE UM INÉDITO VIÁVEL 

                                                       

Mario Luvielmo da Silva 

marioluvielmo@terra.com.br 

 

O objetivo  é relatar as atividades de um GT criado pelo Conselho de Segurança Alimentar e 

Nutricional Sustentável de Rio Grande- COMSEA RG e EMATER/RS,  propondo política 

pública assegurando o Direito Humano à Alimentação Adequada, DHAA, através de um Plano 

Municipal de Controle e Monitoramento de Agrotóxicos. Ocorrendo fomento de ações para 

criação de redes sustentáveis de comercialização e distribuição de alimentos saudáveis, no qual 

a agroecologia e a agricultura orgânica será valorizada. E que esta temática seja levada a todos 

os espaços pedagógicos das instituições de ensino público. A elaboração deste processo está se 

dando de forma nitidamente Freireana, com o diálogo como forma de resolução de conflitos, 

ao contrário do que ocorreu em Porto Alegre, onde o assunto foi objeto de intervenção do 

Ministério Público, através de Inquérito Civil, que culminou em um TAC firmado entre o MP 

e a CEASA. Já em Rio Grande, a proposta visa que o processo se estabeleça via Poder Executivo 

e Legislativo, eminentemente de forma dialógica, tentando alcançar-se o consenso que esta 

sendo construido através do GT instituído pelo Decreto Lei do Executivo Municipal nº 14.121 

de 17/08/2016, e que será submetida a amplo debate da sociedade em Audiência Pública quando 

da entrega do Projeto de Lei pelo Prefeito Municipal à Câmara de Vereadores. A comunicação 

oral   permite a possibilidade de obter apoios ao trabalho desenvolvido pelo GT, através de 

parcerias de instituições públicas, da sociedade civil e pesquisadores identificados com o tema, 

que efetivamente possam enriquecer este processo em busca do inédito viável de Freire.  

Palavras chave: Agrotóxicos- Controle- Agroecologia  
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O TRABALHO INFANTOJUVENIL NA DÉCADA DE 1940 EM PELOTAS (RS) E A 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

         Sílvia Bandeira da Silva – mestranda PPGH/UFPel                           

          

RESUMO 

O presente trabalho representa o estudo para qualificação de uma pesquisa de mestrado em 

História, no PPGH/UFPel. São objetos principais de análise as relações trabalhistas através 

dos processos da Justiça do Trabalho das crianças e adolescentes, integrantes do acervo do 

NDH/UFPel, em Pelotas, do ano de 1945 a 1950. O objetivo é registrar e compreender a 

dinâmica laboral que se tencionou, ou seja, a relação de trabalho que afetou os trabalhadores e 

os fez procurarem o atendimento aos seus direitos pela ação da Justiça do Trabalho. A 

hipótese era dos processos demonstrarem que, apesar da discrepância de poder entre as partes 

envolvidas, do disciplinamento no trabalho, a existência da Justiça do Trabalho ampliou a 

compreensão que os jovens tinham dos seus direitos e compôs um novo campo de luta, que 

resultou na ampliação desta via. A análise dos processos propiciou o entendimento da 

teorização sobre a imposição, na prática, da disciplina aos jovens trabalhadores. A 

identificação e interpretação das Constituições e do quadro legislativo que amparou as 

decisões judiciais e os seus limites. Primeiro com o uso da educação escolar e depois com as 

regras impostas no ambiente de trabalho. Também a compreensão da formação do imaginário 

sobre o trabalho e os trabalhadores, inclusive com as músicas do período, o que colaborou 

para a justificativa da utilização precoce dos jovens como mão de obra.  

Palavras-chave: Trabalho infantojuvenil. Constituições. Justiça. 

 

 

 

 

  



TECNOLOGIAS DE SOBREVIVÊNCIA URBANA: O CARRINHO

Reginaldo da Nóbrega Tavares - UFPel

O artigo descreve uma fotografia que produzi em 2013. A fotografia foi realizada em uma 

calçada, embaixo de um viaduto e mostra um carrinho de supermercado com os pertences de 

um morador de rua. A fotografia não foi planejada, não haviam motivos para fazer a foto. No 

entanto, o meu interesse em fazer a fotografia foi construído a partir de uma breve experiência 

no local. Durante quase uma semana atravessei aquela calçada a fim de me deslocar de um 

ponto para o outro da cidade. O deslocamento - a pé - permitiu que percebesse o morador 

instalado naquele lugar de passagem e central da cidade. A minha aproximação teve início 

após trocar cumprimentos de “bom dia”. Percebi que aquele lugar, com intensa circulação de 

pedestres, estava cuidado, limpo e organizado, e se apresentava como um abrigo. O morador 

tinha um carrinho de supermercado com vários de seus pertences. Me interessei pelo carrinho. 

Perguntei se poderia fazer uma fotografia do objeto e obtive a sua concordância. O carrinho 

fazia parte de sua estratégia de sobrevivência.

Os objetivos do artigo são: a) descrever as motivações e as conexões que foram construídas a 

partir desta experiência; b) descrever a fotografia a partir de um método de análise de imagens 

baseado no método documentário; c) decodificar as possíveis relações estabelecidas entre a 

sobrevivência urbana de pessoas em vulnerabilidade social, e a construção de dispositivos 

técnicos desenvolvidas a partir do re-uso de materiais e gambiarras. Hoje, tenho interesse no 

estudo de tecnologias com re-uso.

Palavras-chave: fotografia, tecnologias, sobrevivência, imagem.
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Sistema de justiça e Ministério Público pós-88: da casa do rei à razão de Estado? 

Rafael Rodrigues Viegas 
(Mestre em Ciência Política pela UFPR – NUSP/UFPR)

Mônica Sakamori 
(Mestre em Direito pela UFPR – promotora de Justiça/MPPR)

Iniciado no período da última transição de regime político, o processo de institucionalização

do Ministério Público (MP) oferece indícios para explicar como ampliaram-se as funções do

MP a partir de 1988, transformando-o numa espécie de ombudsman – fiscal de interesses não

mais restrito à função acusatória no processo penal. Com novas prerrogativas e garantias antes

ligadas apenas à magistratura, passa a haver previsão para que os integrantes do MP atuem

como agentes políticos, com impacto significativo no imaginário social sobre o sistema de

justiça.  O  modelo  do  MP pós-88  condensa  valores  e  ideologias  a  respeito  de  históricos

desafios sociais e políticos brasileiros. Esse ambicioso projeto, se percebido nas palavras de

alguns  de  seus  membros,  revelaria  a  criação  mais  elaborada  do  elo  entre  o  Estado  e  a

sociedade. O artigo se debruça sobre esse objeto, qual seja, o processo de institucionalização

do MP em curso, com amparo na literatura que enfrenta as mudanças estruturais do sistema de

justiça brasileiro e enfoque nos agentes e nas instituições pelo prisma da sociologia política.

Neste quadro, os autores se colocam a pensar as relações de força, definição de espaços no

campo jurídico e imagem que se estabelecem desde o sistema de justiça, mas salientam para

as mudanças de rumo ocorridas, especialmente a partir dos anos 2000, com destaque para o

horizonte que se descortina na resolução dos conflitos coletivos, na seara extrajudicial e em

matéria de políticas públicas.

Palavras-chave: Sistema de justiça; Ministério Público; Imagem.



III SEMINÁRIO INTERNACIONAL IMAGENS DA JUSTIÇA, 

CURRÍCULO E EDUCAÇÃO JURÍDICA 

 

A QUESTÃO DA MULHER AFRO-BRASILEIRA NO MERCADO DE TRABALHO. 

Autora: ABREU, Eduarda dos Santos, UFPel. 

Co-autoras: OLIVEIRA, Tayná Almeida Moura de, UFPel; SFOGGIA, Ana Paula, UFPel. 

 

Por meio da indução, iniciaremos a análise acerca dos antecedentes da desvalorização da mulher 

afro-brasileira e as possíveis relações entre o filme “Histórias Cruzadas (2011)”, e o direito.  

Ao estudar o passado escravocrata da mulher negra, faz-se necessário uma pesquisa empírica 

sobre os legados deixados pela história. O trabalho presente resgata a teoria do evolucionismo 

cultural, a qual permitiu que a população branca acreditasse ser detentora de toda a cultura 

mundial, sem levar em consideração outras manifestações culturais (SCHUK, 2015). Salienta 

também a exclusividade do movimento feminista quando criado, que abordava problemas 

apenas das mulheres brancas de classe privilegiada, o que inviabilizou o protagonismo das 

mulheres afrodescendentes no movimento (HOOKS,1984). No Brasil, por sua vez, criaram-se 

estereótipos da mulher negra, que é representada negativamente como mulata, doméstica ou 

mãe preta e, ainda, a exclusão e discriminação da mulher afro-brasileira permitiu que elas 

fossem a parcela da população mais explorada pelo capitalismo e patriarcalismo (CARDOSO, 

2014). 

Sendo assim, o objetivo deste artigo é conectar a ideia de vários autores com a pesquisa de 

campo, ainda em andamento na cidade de Pelotas - RS, a fim de demonstrar qual a posição 

ocupada pela mulher de origem afro-brasileira no mercado de trabalho. 

 

Palavras chave: afro-brasileira, mercado de trabalho, posição, pesquisa empírica. 

  


