
GT 01: Lutas sociais, Relações de Gênero e Trabalho 

Coordenação: 

Profa. Dra. Neuzeli M. A. Pinto (UEMA) 

Profa. Dra. Profa. Dra. Zulene Muniz Barbosa (UEMA) 

EMENTA: No Brasil, os estudos sobre lutas sociais, relações de gênero e trabalho, estão 

situados na ampla discussão das Ciências Sociais e Humanas. Estas categorias recheadas 

de significados na vida social além de problematizar convergências e divergências 

conceituais suscitam reflexões e estimulam o debate nos diversos campos do saber e se 

põem como temas transversais que expressam relações de poder no âmbito das 

relações sociais. 

No caso das mulheres, o século XX, testemunhou uma verdadeira revolução de gênero 

em quase todos os aspectos da vida social. Neste século XXI, as mulheres na sua marcha 

e contra -marcha retiram a igualdade do discurso e clamam pela concretude de direitos 

sociais. Na economia produtiva, o trabalho sob a égide do fordismo sofreu profundas 

transformações em face da atual reestruturação capitalistas. Nesse mesmo contexto as 

lutas sociais que eclodem tanto no centro do capitalismo como na periferia do sistema 

confrontam a globalização neoliberal e se disseminam pelo planeta, contrariando os 

prognósticos e as apologias do fim da história. 

GT 02 – Povos e Comunidades Tradicionais e Movimentos Sociais na América Latina 
Coordenação:  
Profa. Dr. Arydimar Vasconcelos Gaioso 
Profa. Dra. Helciane de Fátima Abreu Araujo  
 

EMENTA: No Brasil, os povos e comunidades tradicionais começaram a ganhar espaço 

na esfera pública a partir de 1980, em virtude da conjuntura de reivindicação de direitos. 

Vários são os grupos que tiveram suas identidades coletivas objetivadas em movimentos 

sociais como forma de luta e reconhecimento da especificidade de um modo de vida. 

Mas essas formas de mobilizações de povos e comunidades tradicionais não é uma 

realidade só no Brasil. O protagonismo dos movimentos sociais é perceptível em vários 

países da América Latina. Novas identidades coletivas aparecem no cenário político 

social reivindicando o reconhecimento e manutenção de um saber e a autoridade de 



falarem em seu próprio nome.  Inúmeros também são os espaços de mobilização e de 

diálogos destes movimentos, como formas de organizações que abarcam diferentes 

identidades coletivas em torno de uma mesma reivindicação, a exemplo dos 

quilombolas e indígenas. Esse GT tem por objetivo refletir sobre essas formas de 

mobilização e reivindicação, propiciando articulações e aproximações teóricas, criando 

um espaço público de debate sobre situações de lutas sociais e resistência na América 

Latina. 

 

GT 04 – Educação e Sociedade 
Coordenação: 
Prof. Me. José Antonio Ribeiro de Carvalho  
Prof. Me. Domingos Cantanhede Silva  
 

EMENTA: Educação como Processo Socializador. Sociedade Contemporânea. Educação 

e Ideologia. Mídia e Poder na Educação. O papel da Escola no Contexto Contemporâneo. 

Universidade e Sociedade. O trabalho docente na perspectiva escolar e não escolar. 

 

GT 05 – Religião e religiosidades 

Coordenação: 

Prof. Dr. Greilson José de Lima – UEMA 

Prof. Dra. Patrícia Norat Guilhon – PPGSA/UFPA 

EMENTA: Este grupo de trabalho pretende reunir experiências etnográficas, exercícios 

teóricos, relatos históricos e literários que abordam a temática religião e suas diversas 

interfaces: com a Educação, as Artes, as Políticas Públicas, as questões Raciais e Étnicas, 

Direitos e Territorialidades entre outras. As religiões ou as diversas práticas religiosas 

têm fomentado relevantes questões nas Ciências Sociais e Humanas, neste campo foram 

evidenciadas discussões sobre as origens sociais e morais, as ideias de sagrado, da 

religião como expressão da sociedade como ente coletivo e também como fator 

importante para pensar a vida social e econômica. Na atualidade, muitas questões 

sociais e políticas dizem respeito ao campo religioso, o direito a liberdade de culto e suas 

práticas, as questões sexuais, a intolerância nos espaços públicos e os rumos da política 

e dos projetos de partidos brasileiros. Além das questões voltadas ao campo político 



mais amplo, também serão bem vindos trabalhos que discutam as práticas religiosas 

através das suas indumentárias, nas performances culturais, dos registo de suas 

memórias e outros processos lúdicos e criativos que revelam novos desdobramentos e 

enriquecem a temática. 

GT 06 – Território, Cidade e Meio Ambiente  

Coordenação:  

Profa. Dra. Rosirene Martins Lima  

Profa. Me Luzinele Everton de Alcobaça  

Prof. Dr. Magno Vasconcelos  

 

EMENTA: As políticas urbanas e ambientais promovem dinâmicas territoriais que 

envolvem sujeitos e projetos conflitantes entre si. Tais projetos enfrentam-se na disputa 

não apenas por recursos como moradia, solo urbano, água, ar puro, etc., mas também 

pelo próprio território, entendido aqui como conjunto de condições materiais e 

simbólicas em permanente movimento de construção e reconstrução. As disputas entre 

os diferentes sujeitos, pela cidade, compreendida na sua diversidade 

socioespacial/ambiental e territorial dão-se em bases desiguais, já que os grupos 

hegemônicos mobilizam capitais que lhes facilitam a apropriação das condições 

necessárias à implantação dos seus empreendimentos econômicos, 

independentemente do cumprimento dos dispositivos legais, que delimitam e definem 

as regras de apropriação e uso dos espaços urbanos. A flexibilização das regras diante 

dos interesses econômicos, coadunados com o entendimento da cidade e do meio 

ambiente, como mercadoria, confere menor proteção aos extratos mais pobres das 

áreas urbanas e à própria sociedade. O GT tem como objetivo refletir à luz do direito à 

cidade e ao meio ambiente as estratégias dos diferentes sujeitos envolvidos na 

produção da cidade. 

 

GT 07 - Direitos Humanos e Justiça 

Coordenação:  

Prof. Dr. Thiago Allisson Cardoso de Jesus 



 

EMENTA: Fundamentos dos direitos humanos e axiologia jurídica. As diversas 

concepções de Justiça, os diversos discursos de ódio e de liberdades e práticas judiciárias 

no Brasil Pós-1988 e na pauta internacional. Educação e Direitos humanos. Cultura de 

Paz, Sustentabilidade Multidimensional, Mediação de Conflitos, Gerenciamento de 

Crises e Direito ao Futuro. Controle social, poder punitivo, linchamentos, Criminologias, 

processamento criminal e Poder Judiciário na contemporaneidade. Controle de 

convencionalidade e de constitucionalidade, Direitos Humanos Fundamentais e 

Efetividade dos Direitos Declarados. Mundialização, Transcidadania, Plano Internacional 

Humanitário e Acesso à Justiça. Movimentos sociais, migrações, comunidades 

tradicionais. Demodiversidade, vulneráveis, processos históricos de exclusão, ações 

afirmativas e direitos humanos. Tensões contemporâneas, regionalismos e 

transversalidades em matéria de direitos humanos. 

GT 08: Estado, poder e violência 

Coordenação: 

Prof.ª. Dra. Valdira Barros – UEMA 

EMENTA: A atuação do Estado em suas múltiplas dimensões, refletindo-se em especial 

sobre os seguintes temas: análises do poder punitivo e das relações de poder; 

Estratégias e mecanismos de controle da violência na contemporaneidade; formas de 

controle do fenômeno do ato infracional; a questão do poder e da violência 

considerando as dimensões de raça, gênero, sexualidade e geração. 

GT 09 – Segurança Pública e Estado 

Coordenação: 

Prof.ª. Dra. Vera Lucia Bezerra Santos – UEMA 

 

EMENTA: Crise do estado. Política de segurança. Crise no sistema penitenciário. Estado 

e política de segurança pública. Violência urbana. Formação e qualificação profissional 

dos policiais. Papel da polícia na sociedade contemporânea. Democracia, violência e 

cidadania. 


