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APRESENTAÇÃO  

   

O Simpósio Interdisciplinar da Faculdade Santo Antônio de Pádua (FASAP) 

chega a edição de número quatorze deste evento e adjacente a este, o 7º volume dos 

Anais do Simpósio. O presente evento continua com o objetivo, a priori, de 

proporcionar o diálogo entre as diversas áreas (Administração, Educação Física, 

Enfermagem, Direito e Psicologia). Assim, de acordo com a programação, é buscado 

o inter-relacionamento dos alunos de todos os cursos, através da possibilidade da 

escolha dos participantes, de acordo com suas preferências ou habilidades pessoais 

com a descoberta de novos ramos do saber.  

A proposta é fazer com que a sociedade, os professores e os alunos interajam 

em prol do crescimento e aperfeiçoamento da ciência. Para este número o Simpósio 

Interdisciplinar obteve palestras, apresentações de resultados de pesquisas e 

exposições de pôsteres com os mais diferentes assuntos dentro das ciências: 

Administração, Direito, Educação Física, Enfermagem e Psicologia. O objetivo foi 

proporcionar um diálogo com os diversos saberes. 

Os Anais do Simpósio Interdisciplinar da FASAP não visam apenas expor 

conteúdo dos professores que participaram das mesas temáticas, mas também, dar 

oportunidade para aqueles que realizaram pesquisas dentro e fora da instituição de 

terem acesso a este canal de comunicação que possui o Número Internacional 

Normalizado para Publicações Seriadas (ISSN) e que tem boa visibilidade nos meios 

de comunicação que envolvem produções científicas. As propostas dos Anais, a cada 

ano que passa, têm sido alcançadas com excelência.  

  

 

Agosto de 2022  

 

Jesiane de Souza Marins Lopes 
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CIÊNCIAS HUMANAS  

 

DIREITO 

 

LEI DE EXECUÇÃO PENAL E OS DIREITOS DO PRESO 

 

Thiago Castilho Leite e Inessa Trocilo Rodrigues Azevedo 
FASAP 

DIREITO 
Contatos: thiagocastilholeite@gmail.com / (22) 981006085 

 
 

Resumo: A Lei de Execução Penal, discorre sobre as condições para o cumprimento 

da sentença e meios para a reabilitação social do condenado e do internado. 

Os direitos das pessoas presas são assegurados pela Constituição Federal e pela 

LEP. (Lei n. 7.210, de 1984). Mesmo privado de liberdade, o preso deve manter 

seus direitos de cidadão como educação, saúde, assistência jurídica e trabalho para 

remição da pena. A valorização dos Direitos Humanos apresentou complexos e 

diversos problemas enfrentados pelo sistema penitenciário brasileiro, que inclusive 

são veiculados pelos meios de comunicações constantemente no dia a dia. Pesquisas 

revelam que os direitos e princípios que garantem a dignidade do preso não são 

respeitados na maioria dos estabelecimentos penais no Brasil, que juntamente com a 

superlotação carcerária, insalubridade, escassez de agentes penitenciários, entre 

outros fatores, influenciam o aumento da criminalidade, impossibilita a reintegração 

do preso à sociedade e contribui com o alto índice de reincidência. Por outro lado, os 

presos sentem-se à vontade para fazer da penitenciária uma escola do crime, um 

ambiente de total descontrole e corrupção, onde não existe fiscalização, onde os 

funcionários enfrentam o medo, onde não existe o mínimo de dignidade de ambas as 

partes. É sob esse enfoque que nasce a preocupação com a Segurança Humana. Se 

por um lado a prisão requer diligência desde o inquérito, passando pelo processo 

judicial até se chegar na execução da pena, está pautado no respeito a condição 

humana desde as suas mais elementares necessidades e na consciência de que é 

melhor educar e manter uma vida digna do que prender e tentar ressocializar. Dentro 

desse aspecto, o problema está voltado a debater e encontrar métodos que viabilizem 

a valoração da dignidade da pessoa humana dentro e fora do sistema prisional, como 

forma de desmotivar a prática de crimes e de promover, para aqueles que preferiram 

seguir caminho diverso, sua readaptação as regras sociais e recolocação no convívio 

e no setor produtivo externos aos muros do sistema prisional. Dessa maneira, este 

trabalho visa salientar, soluções para os problemas enfrentados pelo sistema 

penitenciário brasileiro, o qual não está em uma ação única e isolada, mas em um 

conjunto de possibilidades e ações, que parte desde o investimento em políticas 

sociais, como educação, saúde e segurança pública, à fiel aplicação do estabelecido 
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pelas normas de Direito Internacional no que tange aos Direitos Humanos, pela Lei de 

Execução Penal e pelo Código Penal Brasileiro. 

 
Palavras-chave: Código de Processo Penal; Lei de Execução Penal; Direitos 
Humanos; Direitos do Preso. 
 

 

 

REFLEXÕES SOBRE A POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDA 

PROTETIVA DA LEI N° 11.340/2006 EM DESFAVOR DO ADOLESCENTE 

INFRATOR 

 

Maria Eduarda Domingos de Paula e Inessa Trocilo Rodrigues Azevedo 

FASAP 

DIREITO 

Contatos: dudadomingos09@hotmail.com / (22) 99812-3233 

 

Resumo: É notório que Lei 11.340/2006 trouxe grandes avanços ao Brasil 
relacionados à proteção das mulheres, entretanto, 16 anos após a legislação entrar 
em vigor, ainda há dúvidas quanto a possibilidade ou não de aplicação de medida 
protetiva em face do menor infrator. Assim sendo, utilizando-se de uma ampla revisão 
bibliográfica que apurou a adoção da doutrina de proteção integral pela Constituição 
Federal de 1988 em seu artigo 227 que é baseada em tutelar direitos as pessoas em 
desenvolvimento, concebendo-os prerrogativas comuns e especiais de acordo com 
suas peculiaridades, como é o caso do ato infracional e a garantia de um processo 
penal diferenciado daquele dos rigores formais. Nessa esteira, essa doutrina foi 
consubstanciada através da Lei 8.069/90 que instituiu o princípio da absoluta 
prioridade em seu artigo 4º assegurando a primazia dos seres em desenvolvimento 
na efetivação dos direitos fundamentais, contudo o artigo 100 inciso IV da mesma lei 
relativiza essa “predileção” uma vez que o interesse superior da criança e adolescente 
deverá ocorrer sem prejuízo dos outros legitimados. Ademais, a Lei Maria da Penha 
trouxe um rol de medidas protetivas de urgência que obrigam ao agressor, visto que 
estas objetivam a proteção dos direitos imprescindíveis das mulheres, evitando a 
continuidade da violência e situações que a favorecem, nesse sentido, tem-se que o 
sujeito passivo da Lei é o gênero feminino que venha sofrer violência em decorrência 
desse fato, enquanto ao agressor a limitação é dada a qualquer pessoa que possua 
relação de parentesco, afeto, afinidade ou íntima com a vítima e atente contra sua 
dignidade em decorrência de seu gênero. Nessa esfera, o estudo de caso do 
Ministério Público da Bahia resultou no parecer de que a medida protetiva em face do 
adolescente infrator é possível e que o foro competente será o Juizado da Infância e 
Juventude. Assim, conclui-se que as medidas protetivas de urgência da Lei 
11.340/2006 podem ser aplicadas ao adolescente infrator em caso de ato infracional 
análogo ao crime de violência doméstica, ressaltando que o afastamento do lar é 
plausivelmente possível, desde que resguardados os seus direitos como pessoas em 
desenvolvimento, cabendo ao juiz infanto-juvenil determinar a colocação do jovem em 
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seu lar substituto, seja junto a outro familiar ou a uma instituição compatível com sua 
situação. Dessa forma, aplica-se concomitantemente/subsidiariamente o Estatuto da 
Criança e Adolescente e a Lei Maria da Penha ao caso concreto. 
 
Palavras-chave: Medida Protetiva, Adolescente Infrator; Proteção Integral; Lei Maria 

da Penha. 

 

 

AS DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS REFUGIADOS NO BRASIL 

 
Guilherme Mendes da Silva Neto e Inessa Trocilo Rodrigues Azevedo 

FASAP 

DIREITO 

Contatos: mendesguilherme462@gmail.com / (22) 992630399 

 

Resumo: Para estrangeiros,tais como: sírios,libaneses ,venezuelano entre outros, 

serem contratados por uma empresa brasileira é particularmente difícil. Uma pesquisa 

feita neste ano pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) 

mostra que 20% dos estrangeiros refugiados no Brasil vêm procurando trabalho, mas 

sem sucesso. Trata-se praticamente do dobro da taxa nacional de desemprego, que, 

segundo o IBGE, é de 12% da população economicamente ativa. Em certas situações, 

a dificuldade para os refugiados entrarem no mercado de trabalho é até 

compreensível. Como muitas vagas são preenchidas por indicação, eles acabam 

ficando em desvantagem por terem uma rede de contatos pequena no Brasil. A falta 

de domínio do português aparece como um entrave adicional no caso dos recém-

chegados. Muitos empresários pensam que o processo de contratação é mais 

complexo, burocrático e demorado do que o processo de um brasileiro. A contratação 

de refugiados é perfeitamente legal e segue as mesmas regras para a admissão de 

brasileiros. O governo brasileiro reconheceu de uma só vez 17 mil venezuelanos como 

refugiados. De acordo com o Conare (Comitê Nacional para Refugiados), existem, no 

total, cerca de 45 mil refugiados no Brasil, destes, cerca de 38 mil são venezuelano, 

o que faz com que o país tenha o maior número de pessoas do país vizinho em 

situação de refúgio. Além deles, há sírios, congoleses e angolanos, em sua 

maioria. São cidadãos que abandonaram seus países de origem devido a conflitos 

armados, perseguições políticas ou religiosas, desastres ambientais ou crises 

econômicas. Por contarem, muitas vezes, com condições financeiras e de moradia 

precárias, documentação irregular e dificuldade de acesso ao serviço de saúde, os 

refugiados fazem parte de uma das populações mais vulneráveis à Covid-19. Os 

apoios são uma forma de manter a dignidade que os refugiados nem sempre 

encontram em seus países de origem. O princípio da Dignidade da Pessoa 

humana positivada no Brasil pela Constituição Federal de 1988 é de 

grande importância para o povo Brasileiro, pois visa garantir o homem como fim em 

sim mesmo, e não como instrumento do Estado, pelo simples fato de ter 

nascido humano. 
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Palavras-chave: imigrantes, trabalho, refugiados  

 

 

 

 

A RESSOCIALIZAÇÃO DO CONDENADO E SEU RETORNO AO CONVÍVIO 

SOCIAL 

 

Caio Henrique Cortat Manhães; Hugo Ferreira; Inessa Trocilo Rodrigues Azevedo 

FASAP 

DIREITO 

Contatos: (22) 992363445 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo discorrer sobre a ressocialização do 

condenado na sociedade. Ele mostra como a inclusão dessas pessoas traria 

benefícios em favor da comunidade. Seja na vida social ou no mercado de trabalho. 

Faz-se necessário uma busca por medidas e suporte que viabilizem o retorno a vida 

social do condenado, sem preconceitos e perseguições. Ressocializar é compreender 

os motivos que levaram aquele individuo a tal ato e dar uma chance para que ele não 

retorne a cometer delitos futuramente. Tem o propósito de oferecer dignidade e 

humanidade a esse indivíduo, como acompanhamento psicológico e projetos 

educacionais e profissionalizantes. Ao longo do artigo, foi constatado que o individuo 

com problemas familiares, sem trabalho e educação de qualidade que lhe permita um 

maior conhecimento de si e do mundo se torna mais propenso a entrar para 

criminalidade, sendo impossível de oferecer uma vida digna para si e para os seus. A 

população mais pobre é a grande maioria nos presídios e é a que mais sofre pela 

busca incessante por justiça. O Estado utiliza desse fato para afastar da sociedade 

aqueles que não cumprem a lei, sendo que não dá o suporte para que essas pessoas 

não cheguem a tal ponto. A sociedade desde sempre buscou a imediata punição para 

aqueles que não cumprem a lei muitas vezes por sentimento de impunidade, 

impedindo de ver além do que está em sua frente, como os motivos que levaram 

aquela individuo a tais atos. Diversos condenados quando são colocados em 

liberdade sofrem para encontrar um emprego de qualidade, sendo que muita das 

vezes essa pessoa cometeu um delito de grau menor, como o uso e o cultivo de 

cannabis. Essa solução de punir a qualquer custo é apenas algo momentâneo que 

não resolve os problemas reais em uma sociedade cada vez mais fragilizada e sem a 

real informação. Essa primeira etapa constitui em uma pesquisa qualitativa através de 

artigos científicos e reportagens que correlacionam à ineficácia do Estado que não 

cumpre seu papel de dar os direitos necessários ao cidadão, como educação de 

qualidade, ao alto índice de criminalidade e superlotamento carcerário. É dever do 

Estado punir e reprimir todo aquele que não cumpre a lei, mas também é dever do 

Estado cumprir com seus deveres. Esse atual sistema só serve para manter e afastar 
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da sociedade um indivíduo que não ficará trancafiado toda uma eternidade. Esse 

sistema que seria usado como reintegração não se faz presente do modo que deveria 

ser. A própria LEP – LEI DE EXECUÇÃO PENAL – trata dos direitos do condenado 

para que esse possa retornar de forma harmônica. Ela ainda fala em seu artigo 10 

que é dever do Estado à assistência ao preso e internado, com o objetivo de prevenir 

crime e orientar o retorno a sociedade. Seguindo do artigo 11 que elenca as 

assistências: material, a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Somente 

seguindo a Lei de Execução fielmente, de acordo com que está redigido, o retorno do 

condenado a sociedade seria muito fácil para todos. Esse retorno não se faz sem 

apoio da sociedade. É ela que dará ou não as oportunidades e condições para essa 

reintegração possa ocorrer de modo benéfico. Na segunda etapa deste artigo, irá 

observar o olhar da sociedade diante do condenado que acabara de ser reintegrado. 

Muitos agem com preconceito e medo de que aquele indivíduo possa lhe fazer algum 

mal ou possa voltar a cometer crimes, já que na mente da sociedade, seria muito 

improvável que alguém que passou tanto tempo preso possa ter mudado. Na história, 

o ato de encarcerar alguém tinha a finalidade de conter ou punir com torturas aqueles 

que cometiam crimes, mas isso mudou com a democratização dos povos. Países que 

ainda utilizam de meios arcaicos para punir são bem poucos e sempre estão em 

desacordo com a ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Um país 

democrático permite que aqueles que cometeram delitos possam retornar a sociedade 

após cumprirem sua pena. Até onde o artigo chegou, conclui-se que uma reintegração 

sadia e feita de acordo com as leis, sem pular etapas, faz com que o condenado possa 

retornar de modo harmônico e benéfico para o Estado e a sociedade. Com o 

condenado vendo todo seu trabalho sendo reconhecido, com apoio de colegas e 

familiares, dificilmente essa pessoa cometerá delitos novamente e terá mais 

disposição e vontade de seguir uma vida sem crimes novamente. 

Palavras-chave: preso, ressocialização, inclusão, sociedade. 

 

 

 

O ENRAIZAMENTO E OS IMPACTOS DA HOMOFOBIA AINDA EXISTENTES NO 

SÉCULO XXI 

 

Letícia Figueiredo Barcelos e Inessa Trocilo Rodrigues Azevedo 

FASAP 

DIREITO 

Contatos: leticiabarccellos@hotmail.com / (22) 981390872 

Resumo:  Este artigo tem por principal objetivo elucidar o enraizamento da homofobia 

na sociedade contemporânea, visando seu contexto histórico, religioso e político, além 

de enfatizar às consequências geradas pela violência de gênero. Ao mais, dar-se-á 

importância ao surgimento do movimento LGBTPQIA+ e as conquistas realizadas por 

este grupo minoritário, dando destaque a singularidade de cada indivíduo e o local de 
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fala adquirido. Assim, de início, o mesmo exporá as primeiras manifestações 

homoafetivas nas primeiras civilizações, bem como à relação direta e sagrada que 

possuíam com o conhecimento, trazendo também as principais perseguições a esses 

grupos minoritário, como no meio moral judaico-cristão, fruto do cristianismo e suas 

intolerâncias as sexualidades distintas, a influência causada pelo mesmo no Brasil 

Colônia, o arcaico e brutal tratamento reservado atualmente às pessoas não 

heterossexuais nos países fundamentalistas islâmicos e, por fim, na Alemanha 

nazista, cenário mais sangrento vivenciado à época. Dando seguimento, será tratado 

o surgimento e a ascensão do movimento LGBT e a importância do mesmo para 

membros de tal comunidade, sendo abordado a rebelião de “Stonewall” e o “Fight 

back” como principais marcos históricos, que deram surgimento ao Dia do Orgulho 

Gay, mundialmente comemorado, assim como as primeiras marchas e manifestações 

no Brasil. Além do já exposto, serão elucidadas as principais conquistas adquiridas, 

como a revogação da Lei da Sodomia, o reconhecimento da união estável entre 

pessoas do mesmo sexo e a aplicação de medidas protetivas à mulheres transexuais 

no Brasil. Posteriormente, o papel ambíguo das redes sociais no ganho de voz e 

espaço de pessoas homossexuais será tratado de forma clara e expressa, 

evidenciando suas vantagens e suas desvantagens, podendo ser citado como pontos 

positivos a aproximação de minorias, o anonimato, a possibilidade de liberdade de 

expressão com o apoio de usuários do mundo todo e o rápido engajamento de 

campanhas e manifestações em prol de tal causa, e como pontos negativos pode-se 

citar a facilidade de propagação de discursos de ódio, novamente o anonimato, e o 

grave atentado os Direitos Humanos, sendo este praticado principalmente por grupos 

radicais, como extremistas conservadores ao oferecerem na internet tratamentos para 

a “cura gay”. Por fim, para a concretização deste feito, fora utilizada a metodologia 

qualitativa, feita através de documentais e pesquisas bibliográficas, por meio de 

artigos publicados e doutrinas, além da análise o Tratado de Direitos Humanos, o 

Código Penal, e projetos de Lei que visam criminalizar a homofobia. 

Palavras-chave: Homofobia; LGBTPQIA+; violência de gênero; 

 

 

 
 

AS TÉCNICAS PROCESSUAIS DE INVESTIGAÇÃO PARA APURAÇÃO 
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS 

 

Maria Eduarda Pacheco Celino 
FASAP 

DIREITO 
Contatos: pachecocelinom@gmail.com / (22) 98824-0061 

 

Resumo: O presente artigo tem o objetivo analisar as técnicas de investigação para 
a apuração do crime de tráfico de drogas. A metodologia utilizada é a seleção de 
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bibliográficas de doutrinas acerca do assunto. Está dividido didaticamente em quatro 
tópicos, inicialmente analisando as concepções teóricas, logo em seguida seus 
procedimentos e o inquérito policial e concluindo sobre as medidas possíveis para o 
combate ao tráfico de drogas. O primeiro tópico apresenta as concepções teóricas 
sobre investigação criminal na lei de drogas, tratando sobre qualquer fim que seja 
relacionado às drogas e a matéria prima de sua produção é fundamental a leitura do 
artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, que qualifica a modalidade basilar do delito de tráfico 
de drogas, apresentando todos os núcleos do crime trazidos pelo artigo em epígrafe, 
o crime de tráfico de drogas é complexo, responsável pela imputação de várias 
condutas, e o que efetivamente vigora no Brasil é a política criminal proibicionista e 
punitiva. Neste tópico é trazido a informação de que o delito de tráfico de drogas, em 
sua modalidade típica, é um crime de tipo penal misto alternativo, sendo que, em caso 
de o acusado incidir em diversos verbos núcleos do tipo, não teremos a hipótese de 
concursos de crimes, pois o crime é um só, o de tráfico de drogas. O segundo tópico 
trata sobre a análise dos procedimentos do tipo penal referente ao delito de tráfico de 
drogas, trazendo uma concepção histórica, e os procedimentos utilizados atualmente. 
São analisadas as técnicas de como se dá a prisão em flagrante, dividindo-se em seus 
diversos tipos e de como é realizada a investigação na instrução criminal, concluindo 
que a prisão em flagrante tem o objetivo de restringir a liberdade de uma pessoa 
flagrada cometendo delito ou logo após cometê-lo e é considerada uma medida pré 
cautelar. Ainda serão abordados outros dois tópicos, um que trará uma pesquisa 
acerca do crime de tráfico de drogas, e outro sobre as reflexões para o combate deste 
crime. 
 
Palavras-chave: tráfico de drogas, crime, inquérito policial. 

 

 

 

A EVOLUÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES NO BRASIL E A EFETIVIDADE 

DOS DIREITOS HUMANOS ADQUIRIDOS 

 

Annye Beatriz da Silva Freitas e Inessa Trocilo Rodrigues de Azevedo 

FASAP 

DIREITO 

Contatos: annyebeatrizz@gmail.com / (22) 98809-7670 

 

Resumo:  O presente artigo tem como objetivo discorrer sobre as mazelas causadas 

pela reiterada violação dos direitos das mulheres e a cultura da violência e que 

serviram de impulso para que o movimento feminista iniciasse a busca e começasse 

a conquistar direitos capazes de mitigar a repressão e se tornarem detentoras de 

direitos, discorrer sobre a trajetória da conquista legislativa dos direitos das mulheres 

na sociedade brasileira, demonstrar a evolução histórica da legislação em prol da luta 

feminina, debater sobre a efetividade dos direitos humanos adquiridos com as 

atualizações legislativas ocorridas. Este artigo foi produzido pelo método qualitativo 

de pesquisa, baseada na pesquisa e análise de dados de forma aprofundada, a fim 
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de trazer informações, descrever, compreender como aconteceram as mudanças 

históricas na legislação acerca do tema abordado, as hipóteses serão construídas 

embasadas no material encontrado para esclarecer os debates trazidos no corpo do 

texto sobre o problema da pesquisa e seus desdobramentos. Por muitos anos as 

mulheres viveram à sombra dos homens de sua família, sejam seus pais, seus irmãos 

ou seus maridos, com direitos quase inexistentes se submetiam a serem submissas 

de homens para serem consideradas mulheres de respeito. Ao que se refere aos 

direitos humanos femininos, há que se falar que tratados como a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão inexistia qualquer tipo de proteção direcionada 

diretamente as mulheres o que só reforça a tese de as vozes femininas não eram 

ouvidas, sequer consideradas sujeitas merecedoras de serem detentoras de direitos. 

É sabido que, historicamente a maior parte do Poder Legislativo é composto por 

homens o que acabou por criar uma legislação voltada às necessidades masculinas, 

a progressão para um direito que inclua as mulheres tem sido demasiado lenta. O 

aumento da ocupação por mulheres nas cadeiras legislativas vem gradativamente 

equalizando o direito brasileiro. Mergulhão (2015, p.127) discorre que a aplicação do 

ordenamento jurídico deve ser harmônica com a constituição, compatíveis com a 

aplicação dos princípios da dignidade humana, igualdade e solidariedade. Durante 

toda a existência feminina, as mulheres tiveram suas vozes invalidadas por homens 

que em sua maioria se consideravam superiores e proprietários das vontades 

femininas, homens estes que apesar de considerarem ter uma inteligência superior só 

fizeram incitar violência e destruição. (Gitahy e Matos, 2008) No presente ainda 

existem resquícios de toda essa repressão, e mesmo com toda a evolução ainda 

existem pontos a serem melhorados para a manutenção a isonomia entre homens e 

mulheres, para que as mulheres alcancem os mesmos horizontes que os homens na 

sociedade em todos os aspectos. O processo evolutivo dos direitos femininos está 

sendo lento e gradual, mas ainda há muito sobre o que lutar.  

Palavras-chave: Violação; Direitos femininos; Evolução legislativa; Direitos humanos. 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DA INTERNET NO ABUSO INFANTIL 

 

Rebecca Jullie Buarque Malta Carvalho e Inessa Trocilo Rodrigues Azevedo 
FASAP 

DIREITO 
Contatos: rebeccajullie.buarque@yahoo.com.br / (22) 981639434 

 

Resumo: O presente artigo tem o objetivo de analisar a influência da internet no abuso 
infantil abordando alguns aspectos importantes sobre o abuso sexual contra a criança 
e o adolescente, e a influência e a facilidade que a internet trouxe a esse tipo de abuso. 
Trazendo a definição mais ampla de que considera-se abuso sexual infantil atos dos 
mais leves até os mais graves, tais como exibição sexual, toques, ato sexual entre um 
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adulto e uma criança, mesmo que não haja intercurso sexual. Sendo necessário, 
nesse contexto, tomar ciência de que, as redes sociais são ferramentas que tornaram 
capaz de facilitar esse abuso, haja vista que, boa parte das crianças e adolescentes 
brasileiros já são usuários da internet e dos meios que essa dispõe, ficando assim em 
um campo de vulnerabilidade, por ser a internet o maior espaço que os pedófilos usam 
para atrair as crianças e adolescentes, por meio do anonimato ou perfis falsos nas 
redes sociais, esses usam de linguagem de fácil compreensão para conquistarem a 
confiança de crianças e adolescentes. Abordando também a violência mental e 
psicológica trazida a cada vítima, que estão sujeitas a criar barreiras emocionais e 
psicológicas à sua vida, tais como pesadelos frequentes, medo em geral, 
comportamento de agressividade, depressão, uso de drogas e álcool e até tentativas 
de suicídio. Ora, trazendo a luz os dispositivos legais, tem-se de acordo com o artigo 
241 da Lei 11.829, de 25 de 2008, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
prevê como crime o ato de adquirir, possuir ou armazenar material que contenha 
qualquer forma de registro pornográfico infantil. Apontando também, o projeto de lei, 
PL 219/2022, o qual prevê que a pornografia infantil poderá se tornar um crime 
hediondo sem direito a fiança, trazendo mais rigor a esse crime, buscando um meio 
mais severo de tutelar e resguardar o menor de idade, buscando evitar que esses 
infratores continuem cometendo crimes tão repugnantes. Diante disso, se usará a 
metodologia qualitativa e o estudo de caso, trazendo eventos reais pra explicar, 
explorar e descrever fenômenos atuais em seu próprio contexto.  

Palavras-chave: Abuso sexual infantil, Internet, Redes sociais, Pedofilia, Pornografia 

Infantil. 

 

 

 

 

SISTEMA PENITENCIÁRIO: RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO NO BRASIL E 

SUAS CONSEQUÊNCIAS PARA A SOCIEDADE 

 

Alice Souza Lima e Inessa Trocilo Rodrigues Azevedo 

FASAP 

DIREITO 

Contatos: contato.alicesouzalima@gmail.com / (22) 98166-7140 

 

Resumo: O presente artigo visa analisar o Sistema Penitenciário e a Ressocialização 

do preso no Brasil, abordando as suas consequências e suas dificuldades para ocorrer 

essa ressocialização. Como abordado na pesquisa somos todos iguais perante a lei, 

mas a liberdade de qualquer ser humano é vetada após o mesmo transgredir contra 

a lei. A pena restritiva de liberdade dentre outras funções visa também à 

ressocialização do preso para que este seja reintegrado de volta à sociedade. Exibirá 

as intenções do Código Penal e da Lei de Execução Penal (LEP), lei essa que também 

tem como base a ressocialização do preso. Cumpre salientar também no texto o 
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quanto é difícil depois de ter cumprido sua pena imposta em sentença retomar um 

convívio novo na sociedade novamente. Aponta-se também o preconceito que é 

sofrido e de como é preciso reaver os nossos olhares para um ex-condenado. Da 

dificuldade que o mesmo sofre ao conseguir um emprego digno, dos preconceitos 

citados, dos olhares maldosos da sociedade, do abandono da família, amigos, da 

sociedade e da dificuldade de confiar novamente em ex-detento. Exposto também 

nesta pesquisa, a chance que o mesmo ex-condenado tem de regredir de volta para 

o sistema prisional, por cometer o mesmo crime novamente ou algum outro crime pior 

ou inferior ao que lhe levou ser privado de sua liberdade. As vezes é esse o retorno 

que temos, por falta de assistência, o indivíduo encontra-se um meio mais fácil para 

garantir sua sobrevivência no mundo do crime, ocasionando assim, sua reincidência. 

Veremos que a ressocialização vai além de ser apenas dever do Estado, é necessário 

que haja uma interatividade entre Estado, sociedade, família e sentenciado. Por fim, 

vem ressaltar da importância e da aplicação dos Direitos Humanos no Sistema 

Penitenciário o quanto se da em caráter exordial. A metodologia empregada é a 

qualitativa com pesquisas bibliográficas, apontadas pelos sites eletrônicos, livros 

escritos por autores diferentes e o nosso código ressaltando a nossa lei. Todavia o 

assunto abordado nesse artigo nos relata o quanto precisamos aplicar os direitos 

humanos em uma sociedade pela qual vivemos. 

 

Palavras–chave: Sistema Penitenciário; Ressocialização; Condenado; Sociedade; 

Direitos Humanos. 

 

 

O DIREITO SUCESSÓRIO DO CÔNJUGE E DO COMPANHEIRO À LUZ DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 

 
Francyelle Nunes Ferraz e Inessa Trocilo Rodrigues Azevedo 

FASAP 

DIREITO 

Contatos: nunesfrancyelle19@gmail.com / (22) 981724495 

 

Resumo:  O Direito Civil é um ramo do Direito que possui determinada mobilidade, 

pois, uma vez que regula o modo de ser e de agir de uma sociedade, essa parte do 

direito em estudo não é um conjunto de normas que permanece estático, mas sim em 

constante evolução. É nessa toada que encontra-se o objetivo do presente trabalho, 

no sentido de que, a medida que o Direito de Família adequa-se às novas 

regulamentações sociais, ou mesmo ao reconhecimento de direitos com a 

desconstrução de uma sociedade patriarcal, reflete diretamente o seu caminhar 

pareado à sociedade no Direito das Sucessões. Dessa forma, pela primeira etapa do 

presente trabalho é possível perceber que ao longo do tempo e da história pode-se 

observar o constante desenvolvimento e a evolução do direito de família e do direito 

das sucessões, tendo em vista que ao passo que surgiram novas regulamentações 
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das relações familiares, houve também a progressão em âmbito sucessório para que 

as abarcasse, como no caso dos direitos sucessórios do companheiro reconhecidos 

e equiparados aos do cônjuge, conforme estudo da segunda etapa desta pesquisa. 

Portanto, buscou-se analisar os avanços legais obtidos com a entrada em vigor do 

Código Civil de 2002, bem como com base na Constituição Federal de 1988 pois, ao 

longo do tempo, diversas mudanças foram impostas ao cenário jurídico familiar e 

sucessório, tendo em vista que à luz do Código Civil de 1916, o cônjuge estaria em 

terceiro lugar na linha sucessória, podendo ser afastado da mesma, não sendo 

considerado herdeiro necessário e percebendo imenso desamparo em alguns casos. 

Essa visão civilista de 1916 motivou a edição de determinadas normas como o 

Estatuto da Mulher Casada, lei nº 4.121/62 que possuía caráter protetivo diante deste 

cenário e, no que tange aos companheiros, esta formação familiar somente passou a 

ser reconhecida pela Constituição Federal de 1988, tendo os direitos sucessórios da 

união estável entrado em vigor apenas com a lei nº 8.971/1994. Ocorre que aos 

companheiros foram resguardados alguns direitos que em certa medida 

apresentavam discrepância aos direitos dos cônjuges, pela existência de falhas na 

legislação que em alguns pontos conferia mais benefícios aos companheiros do que 

aos cônjuges, por isso, sob a vigência do Código Civil de 2002, pode-se perceber que 

a lei obteve avanço quanto à sucessão do cônjuge, prevendo-o como herdeiro 

necessário contudo, em contrapartida, os direitos do companheiro continuavam como 

questão controvertida, pois pela análise do art. 1790 do CC/02 podia-se perceber sua 

posição desigual em relação aos direitos do cônjuge, sendo essa questão passível de 

análise pelo Supremo Tribunal Federal para que declarasse a inconstitucionalidade 

do referido artigo. No sentido dessas questões é que apresenta-se este trabalho para 

que por meio da pesquisa qualitativa se possibilite a elucidação da temática com as 

informações analisadas e colhidas pela escrita das fontes utilizadas, evidenciando a 

mobilidade do Direito Civil com os avanços legais nos Direitos de Família e das 

Sucessões, que abarcam as necessidades sociais amparadas não somente pela 

legislação infraconstitucional, como também pelas normas hierarquicamente 

superiores. 

Palavras-chave: Direito Civil. Família. Sucessões. Cônjuge. Companheiro. 

 

 

DA SUCESSAO LEGITIMA E SUA APLICAÇÃO NO INVENTÁRIO E PARTILHA 

EXTRAJUDICIAL 

 

Leonardo dos Santos Pachú e Inessa Trocilo Rodrigues Azevedo 

FASAP 

DIREITO 

Contatos: leonardo.pachu2013@gmail.com / (22) 981443785 

 

Resumo: Este artigo tem como objetivo geral investigatório de pesquisar, analisar e 

descrever, com base na legislação, bem como, na jurisprudência e na doutrina 
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brasileira predominante, sobre a sucessão legítima e sua aplicação no inventário e 

partilha extrajudicial tendo como base na doutrina. Este artigo é composto de  três 

tópicos: o primeiro trata da sucessão de seu conceito e sua previsão legal que instrui 

o destino do patrimônio de uma pessoa depois do seu falecimento, previsto no Livro 

V do Código Civil, Lei 10.406 de Janeiro de 2002, a partir do seu artigo 1.784, além 

de encontrar uma sustentação no artigo 5º XXX, da Constituição Federal de 1988; o 

segundo, compreender suas espécies também de fato o direito de acrescer entre 

herdeiros, legatários e nas hipóteses de adoção , existem dois tipos de sucessão em 

caso de morte: a sucessão testamentária, oriunda de testamento deixado pelo de 

cujus e a legitima ou hereditária, resultante da lei, conforme artigo 1.786 do Código 

Civil.  E na hipótese de adoção previsto em seu art. 41 da lei n. º 8.069 de julho de 

1990 (ECA) esclarece que o adotado possui todos os direitos sucessórios. Desta 

forma, a relação de adoção equivale à verdadeira filiação. Antes da promulgação da 

Constituição de 1988 e do Código Civil de 2002 o filho adotivo tinha direito de receber 

a metade de um filho oriundo de um casamento isto não existe mais, neste caso o 

filho adotivo concorre, em igualdade de condições com os filhos de sangue, em face 

da paridade estabelecida pelo art. 227, § 6º, da Constituição Federal de 1988 e do 

disposto no art. 1.596 do Código Civil. O terceiro sintetiza o resultado da investigação, 

sobre o procedimento administrativo do inventário e partilha extrajudicial, que está 

previsto, pela Lei nº 11.441, de 04/01/2007 e pela Resolução do Conselho Nacional 

de Justiça - CNJ nº 35, de 24/04/2007 e seus aspectos, requisitos e pressupostos. A 

metodologia de pesquisa é a qualitativa, feita através de artigos publicados, por meio 

de livros e pesquisas bibliográficas, pesquisas na internet, e também analises Código 

Civil e na própria Constituição Federal. 

Palavras-chave: Sucessão, adoção, inventário e partilha. 

 

 

A VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DOS IMIGRANTES DIANTE DA 

PERSPECTIVA DA SEGURANÇA NACIONAL DO BRASIL 

 

Aldelany de Aguiar Cunha Ferraz e Inessa Trocilo Rodrigues Azevedo 

FASAP 

DIREITO 

Contatos: aldelany.ferraz@yahoo.com.br / (22) 998689170 

 

Resumo:  No presente artigo se abordará o processo migratório no Continente 

Americano com enfoque especial no Estado brasileiro. O fenômeno da migração 

sempre fez parte da história da formação das sociedades. No entanto, vem se 

vivenciando um dilema no qual evidencia-se um paradoxo entre o que preconiza 

direito internacional sobre a proteção aos direitos humanos no processo de migração 

e proteção e segurança nacional assegurada aos Estados, colocando em ameaça os 

direitos inerentes à pessoa humana. A presente análise teve o escopo compreender 

e investigar as perspectivas da segurança nacional e dos direitos humanos como 
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orientadoras das políticas públicas que regem o controle imigratório no Brasil, uma 

vez que, em um mundo cada vez mais diversificado e volúvel, a perspectiva da 

segurança nacional a concepção de supremacia do interesse nacional e a tendência 

de reforço do controle migratório como forma de garantir a segurança da nação. Dessa 

forma, a metodologia adotada no trabalho é qualitativa e dedutiva, utilizando como 

técnica uma breve análise literária de trabalhos escritos, doutrinas e leis sobre a 

temática, buscando perquirir, a partir de reflexões, a complexidade do fenômeno 

migratório, a relevância de uma política solidária em defesa dos direitos humanos e 

consideração às diferenças, sob a análise do direito ao Estado de desempenhar seu 

domínio objetivando a segurança nacional. Nesse contexto, deverá ser inserida a 

perspectiva dos direitos humanos que implica, dentre outros fatores, a perspectiva dos 

direitos humanos, por sua vez, é alicerçada nos direitos e liberdades dos indivíduos 

onde o foco é os direitos dos seres humanos, sem, contudo, visar à ruptura do 

princípio da soberania estatal. Desse modo, a supremacia de políticas que objetivam 

a amparo dos direitos dos indivíduos, bem como a abordagem igualitária aos 

imigrantes, o reforço das premissas defendidas pelo regimento internacional de 

direitos humanos e a redução dos entraves à migração sob a análise de políticas 

públicas. De modo diverso, temos a perspectiva da segurança nacional está 

relacionada a todo contexto da migração, a qual se conecta junto à imprescindibilidade 

de defesa das fronteiras territoriais, de conservação da ordem e da preservação da 

identidade nacional, bem como com a concepção de o imigrante como um indivíduo 

hostil, passível de corrromper a ordem estabelecida naquele país. Diante do exposto, 

entende-se que o Estado é responsável pela garantia de direitos dos seres humanos 

e, sendo assim, deve almejar o bem-estar de todos e o respeito aos indivíduos. Nesse 

sentido, a ação do Estado Brasileiro deve ser orientada pela equidade dos seres 

humanos, ou seja, o imigrante, em conformidade com essa perspectiva, em 

observação às normas de controle imigratório no Brasil vigentes em dezembro de 

2019 e atualizadas a fim de atender aos princípios e direitos elencados na Constituição 

Federal de 1988 (entre eles o art. 1º, III; o art. 3º,IV; e o art. 5º) e com as normas 

internacionais de direitos humanos. 

  

Palavras-chave: migração, direitos humanos, segurança nacional. 
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ANÁLISE DOS IMIGRANTES E A VIOLAÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA NO 

CONTEXTO DO DIREITO BRASILEIRO 

 

Victória de Souza Barbosa e Inessa Trocilo Rodrigues Azevedo 

FASAP 

DIREITO 

Contatos: victoriasouza.b1@gmail.com / (22) 996070646 

 

Resumo: Diversos foram os momentos em que os indivíduos buscaram sair de seus 
países e fixar-se em outras terras, tendo em vista que o homem é um ser social. O 
presente trabalho discorreu sobre a presença de imigrantes no Brasil, levando em 
consideração a efetivação das garantias que estes possuem. A primeira etapa deste 
projeto estabeleceu uma apreciação dos fluxos migratórios no território brasileiro, 
constatando-se que estes advém, principalmente, das prerrogativas benéficas para o 
indivíduo em funções diversas, como por exemplo questões econômicas, sociais e 
políticas. Em decorrência desta mudança no cenário brasileiro, fez-se necessária a 
implementação de medidas que garantissem os direitos e deveres dos migrantes já 
que, inicialmente, estes eram vistos como potencial inimigo para o país e sua 
população. Para tanto, este projeto adotou como segunda etapa a análise da 
progressão normativa nas regulamentações de imigração nacional, que baseadas na 
Lei nº 6.815/1980 – Estatuto do Estrangeiro –  restringiam a liberdade dos imigrantes 
preocupando-se apenas com os interesses nacionais, e que, posteriormente, 
evoluindo para a Lei nº 13.445/2017 – Lei de Migração – passou a tratar os migrantes 
como cidadãos de forma mais humanitária, exaltando a real aplicação dos direitos de 
imigração nacional existentes e levando em consideração a violação dos Direitos 
Humanos que ocorrem nas migrações, bem como a necessidade da efetiva 
aplicabilidade dessas normas no cenário brasileiro. Nesse sentido, os objetivos 
específicos deste estudo foram: investigar as causas imigratórias no território 
brasileiro, analisando panoramicamente os fluxos migratórios; destacar a 
regulamentação de imigrantes no Brasil e constatar a situação dos imigrantes 
brasileiros, atentando-se à violação dos direitos humanos. Ademais, utilizou-se a 
metodologia qualitativa com um caráter exploratório, analisando e buscando 
compreender a situação em que esses se encontram no Brasil. Até o momento, pôde-
se concluir que o imigrante apresenta a busca pelo trabalho como motivo principal de 
sua transferência territorial, seja desencadeado pelas dificuldades econômicas ou 
como desígnio pessoal. Em sua chegada costuma ser visto pelo nacional como 
alguém exótico e diferente, no entanto os mínimos direitos sociais desses indivíduos 
devem ser respeitados de modo que tenham uma vida digna e possam se inserir na 
sociedade de maneira igualitária. 
 
Palavras-chave: Imigrantes, Direitos humanos, Regulamentação. 
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AS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E A NECESSIDADE DE 

DIREITOS HUMANOS PARA PROTEÇÃO DA VÍTIMA 

 

Luan da Silva Ramos e Vanessa Bom Ribeiro de Britto Rodrigues 

FASAP 

DIREITO 

Contatos: luan_germano10@hotmail.com / (22) 981117128 

 

Resumo: A violência é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como "o 

termo deriva do latim violentia, ou seja, força ou vigor contra qualquer coisa ou ente. 

Dessa forma, violência é o uso da força que resulta ferimentos, tortura ou morte, ou o 

uso de palavras ou ações que machucam as pessoas ou, ainda, abuso do poder. 

Imposição de um grau significativo de dor e sofrimento evitáveis". Esse ato de 

violência é um problema fortemente enraizado no mundo. Ela não é exclusividade de 

alguns países e de algumas culturas, sendo o resultado de uma cultura patriarcal que 

está vinculada aos fundamentos de nossa sociedade. O presente trabalho apresenta 

um estudo sobre a Lei n° 11.340/2006, popularmente conhecida como "Lei Maria da 

Penha". Busca conceituar alguns aspectos gerais constantes na referida lei, os quais 

merecem maior esclarecimento, inclusive sobre conceitos implícitos no texto da lei. O 

tema ao qual a lei se dirige é uma polêmica para sociedade, no âmbito da mulher 

amparada, das relações a qual a legislação abarca e a violência doméstica, que pode 

ser caracterizada por violência física, violência moral, violência patrimonial, violência 

psicológica, violência sexual, que serão abordadas posteriormente. Essas formas de 

agressão são complexas, perversas, não ocorrem isoladas umas das outras e têm 

graves consequências para a mulher. Qualquer uma delas constitui ato de violação 

dos direitos humanos e deve ser denunciada. A violência contra a mulher é 

considerada como um problema de saúde pública de primeira ordem, que requer 

vontade política para estabelecer objetivos e estratégias eficazes, baseados na 

prevenção e no monitoramento constante. É importante aprender a detectá-la e 

conhecer seus mecanismos de defesa. A Lei n° 11.340/2006 é um acontecimento 

social relevante, tendo em vista a preocupação para com o amparo às mulheres 

vítimas de violência doméstica. Os objetivos específicos deste estudo foram: conceito 

e espécies de violência, a necessidade dos Direitos Humanos para proteção da vítima 

e a importância das leis como forma de prevenção da violência. O objetivo geral deste 

estudo é discutir as formas de violência doméstica na atualidade, além de mostrar a 

aplicabilidade da Lei Maria da Penha. A partir desse contexto, será abordado sobre a 

prática de violência contra a mulher, que é uma realidade presente e habitual no Brasil. 

A Lei Maria da Penha é uma norma que visa prevenir e coibir esse tipo de violência, 

trazendo ações e mecanismos que protegem a mulher vítima e punem o agressor. No 

presente trabalho será utilizada a metodologia qualitativa, com objetivo de produzir 

informações acerca do tema escolhido, além de doutrinas, artigos e a própria Lei n ° 

11.340/2006. 

  

Palavras-chave: Violência contra Mulher. Direitos Humanos. Proteção da vítima. 
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AS PROBLEMÁTICAS NO RECONHECIMENTO DE PESSOAS NO INQUÉRITO 

POLICIAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 

Jéssyka Macedo da Silva; Stéfanie Oliveira dos Santos Guimarães; Inessa Trocilo Rodrigues de Azevedo 

FASAP 

DIREITO 

Contatos: jessykamaceds2001@gmail.com / (22) 981147133 

 

Resumo: Está estabelecido no Código de Processo Penal nos artigos 155 ao 250 as 

disposições sobre os tipos e métodos de provas. Sendo estes: perícia, exame de corpo 

de delito, prova documental, interrogatório, testemunho, reconhecimento de pessoas e 

coisas, acareação e confissão. No entanto, neste estudo para fins de análise apenas 

será abordado o reconhecimento de pessoas pelo método fotográfico (artigo 226 do 

Código de Processo Penal). Neste sentido, a pesquisa tem como função estudar o 

reconhecimento fotográfico como um dos métodos de identificação pessoal do acusado 

na investigação criminal, de forma a abordar os deveres e responsabilidades do Estado 

do Rio de Janeiro sobre este tema, bem como os impactos da utilização deste tipo de 

reconhecimento na área da segurança pública, como também na vida pessoal dos 

indivíduos afetados por um reconhecimento feito de maneira ineficaz e equivocada. A 

primeira etapa deste estudo constitui-se de uma ampla revisão bibliográfica sobre a 

temática do reconhecimento de pessoas no inquérito policial. Neste primeiro momento, 

verificou-se que houve um crescente aumento nos casos de pessoas injustamente 

acusadas em virtude do reconhecimento fotográfico, onde há uma falha no método e 

aplicação deste sistema, fazendo com que pessoas inocentes fossem condenadas 

indevidamente por crimes que não cometeram. Desse modo, foi observado que alguns 

dos indivíduos acusados injustamente com base em reconhecimento fotográfico, já 

tinham ficha criminal anterior e suas fotografias já constavam na base de dados da 

delegacia. Foi observado também que a maior parte dos indivíduos acusados através 

de um reconhecimento fotográfico equivocado era composto de pessoas negras e 

pardas. Dessa maneira, este estudo estabeleceu como segunda etapa uma análise 

das discussões referentes à segurança pública no Estado do Rio de Janeiro frente a 

utilização do método de reconhecimento fotográfico, como também sua possível 

eficácia na sociedade. Foram analisadas também as controvérsias no uso do método 

de reconhecimento fotográfico durante a fase de inquérito policial. Os objetivos 

específicos deste estudo foram: analisar o reconhecimento facial e fotográfico de 

indivíduos em face a segurança pública, discorrer sobre a responsabilidade do Estado 

do Rio de Janeiro no tocante aos métodos de reconhecimento durante a investigação 

criminal e observar os aspectos negativos da utilização do reconhecimento facial e 

fotográfico frente a legislação brasileira. A metodologia utilizada será qualitativa, assim, 

para viabilizar a pesquisa em comento, este estudo utilizará de doutrinas, artigos 

científicos, legislação brasileira e matérias jornalísticas. 

Palavras-chave: reconhecimento facial e fotográfico, inquérito policial, segurança 

pública. 

 

mailto:jessykamaceds2001@gmail.com


17 
 

MULHER EM SITUAÇÃO DE RUA: FATORES QUE CONTRIBUEM PARA ESSA 

REALIDADE E O ACESSO ÀS POLITICAS PUBLICAS 

 

Paula Oliveira Rodrigues e Inessa Trocilo Rodrigues Azevedo 

FASAP 

DIREITO 

Contatos: paulaoli2000@icloud.com / (22) 998214834 
 

Resumo: Este artigo apresenta uma análise sobre os principais fatores que 

contribuem para o significativo número de mulheres em situação de rua. Diante da 

leitura sobre estudo de mulheres que vivem na rua, além de discorre sobre o conceito 

de compreender a realidade que essas mulheres enfrentam nas ruas. Revelando-se 

que o processo é resultante do rompimento dos vínculos familiares e da violência, 

levando em consideração que o contexto histórico da mulher na sociedade é 

permeado pela violação de direitos, desvalorização e desigualdade, resultante de uma 

cultura machista e patriarcal da sociedade. É notório que ao olhar para as ruas se 

veem a predominância de homens em situação de rua, logo, a presença feminina é 

menor, desse modo, tornando as mais vulneráveis a desigualdade e discriminações 

por serem mulheres. Vem mostrar que essa realidade não é uma situação nova, já 

que vem sendo observada desde os primórdios da história da humanidade, pois a 

desigualdade de gênero sempre foi presente em nossa realidade. Ademais, nesse 

sentido as denúncias de violência contra as mulheres aumentaram nos últimos anos, 

mas, no geral, muitos casos permanecem subnotificados. Na primeira etapa desse 

artigo há o relato de que as mulheres têm medo de denunciar os agressores porque 

não confiam no Estado para protegê-las. Isso não é diferente das mulheres em 

situação de rua que conhecem e convivem com a violência em múltiplas frentes todos 

os dias. Para sobreviver nas ruas, muitas mulheres precisam de relacionar-se para 

garantir a viabilidade de seu cotidiano, pois sozinhas são vulneráveis à violência nas 

ruas. Os objetivos específicos deste estudo são revelar para a sociedade uma 

realidade que muitas vezes é invisível, essa problemática é deixada de lado por 

muitos, além de mostrar e entender os motivos que levam essas mulheres se 

sujeitarem a realidade de ser moradora de rua. Na segunda etapa deste estudo 

constitui na parte dos direitos e deveres que todo cidadão tem, porem as mulheres em 

tal situação tem os seus direitos violados e pouco acesso as políticas públicas, ou 

seja, as pessoas em situação de rua sofrem diariamente a quebra desses direitos 

garantidos. Essas pessoas se sentem excluídas, passando por diversas situações 

desumanas. O atendimento às mulheres em situação de rua vai além do registro de 

segurança pessoal, com privação de direitos em todos os lugares ou em boa parte da 

vida. a metodologia usada no presente trabalho é baseada na metodologia qualitativa, 

constituída por artigos científicos e livros de autores renomados. 

 

Palavras-chave:  mulheres, políticas públicas, pessoas em situação de rua, direitos 

humanos. 
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SISTEMA PENITENCIÁRIO BRASILEIRO: DIREITOS HUMANOS E O PRINCÍPIO 

DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

Lunna Alcídia Silva Rabello e Inessa Trocilo Rodrigues Azevedo 

FASAP 

Direito 

Contatos: lunna.rabello@hotmail.com / (22) 98119-7804 

 

Resumo: O objetivo deste artigo é analisar o sistema penitenciário brasileiro dando 

ênfase nos direitos humanos e no princípio da dignidade da pessoa humana. 

Infelizmente, o contexto do sistema penitenciário brasileiro é péssimo. Há rebeliões e 

fugas que são como resposta para a situação desumana e degradante que os 

condenados se deparam. Embora a legislação tutele os direitos do preso, a realidade 

é outra. Não obstante a violação dos direitos à integridade física e moral do preso, a 

pena sucede um caráter atroz e massacrante aos apenados. No sistema penitenciário, 

os condenados são sujeitados a muitos episódios desumanos, tais como: torturas, 

descaso, superlotação, condições carcerárias inadequadas, entre outros, dificultando 

a ressocialização dos mesmos. A metodologia empregada na elaboração deste 

estudo foi a de pesquisa bibliográfica, obras de referências e sites eletrônicos. A 

história do sistema penitenciário se dá na existência da pena como razão para sua 

existência até no tempo atual. A pena é definida pelo dicionário jurídico como “a 

sanção imposta pelo Estado ao criminoso, por meio da ação penal, com dupla 

finalidade: de retribuição ao delito praticado e de prevenção a novos crimes.” De 

acordo com o princípio de que a Constituição Federal de 1988 dispõe-se, 

principalmente, o bem-estar e o respeito à dignidade da pessoa humana, não há o 

que se falar em distinções entre pessoa humana e pessoa do preso. Em síntese, o 

preso também é um ser humano e a ele são conferidos todos os direitos e garantias 

fundamentais inerentes a qualquer outra pessoa. A Carta Magna reservou 32 incisos 

do artigo 5º, que trata das garantias fundamentais do cidadão, destinados à proteção 

das garantias do homem preso. Existe ainda em legislação específica - a Lei de 

Execução Penal - os incisos de I a XV do artigo 41, que dispõe sobre os direitos 

infraconstitucionais garantidos ao sentenciado no decorrer na execução penal. É 

notório que alguns desses direitos não são resguardados pelo Estado, especialmente 

no que se refere aos estabelecimentos prisionais e suas atribuições. Pela Carta Maior, 

o condenado tem o direito fundamental e indisponível de ver respeitada à sua 

integridade física e moral. O princípio da dignidade da pessoa humana, dentro desta 

matéria, fortifica que o apenado deve ser tratado, sobretudo, como pessoa humana, 

digna de um tratamento que atenda suas necessidades básicas, ao mesmo tempo 

que cumpre a pena prevista, e principalmente, a ideia de que toda pessoa merece 

uma segunda chance para trilhar os seus caminhos, e que o Estado tem a obrigação 

de fornecer os meios pelos quais os presos possam se reabilitar, se ressocializar, se 

reeducar, para finalmente, voltar ao convívio da sociedade. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo o estudo da aplicação da lei de execução 

penal na ressocialização do preso e como são resguardados os direitos humanos no 

sistema carcerário brasileiro, diante deste sistema normativo jurídico. Este 

ordenamento jurídico traz garantias ao apenado e não foi criado apenas com a função 

punitiva e a aplicação do cumprimento de pena privativa de liberdade, mas que, além 

disso, o presidiário possa regressar ao convívio em sociedade de forma digna, 

podendo, por exemplo, ingressar de uma maneira mais fácil no mercado de trabalho. 

A partir disso, é necessário compreender quais são os direitos dos detentos previstos 

em Lei e refletir se ao menos, no sistema prisional atual, existe a aplicabilidade e a 

garantia de suas prerrogativas. O artigo 41 da Lei n° 7.210/1984 dispõe em seus 

incisos inúmeros direitos do presidiário, entre eles, alimentação e vestuário 

suficientes, acesso a atividades profissionais, intelectuais e artísticas, visita de 

cônjuges, assistência à saúde, entre outros. Ainda, entender quais são as garantias 

dos direitos humanos no sistema carcerário brasileiro a partir da compreensão 

inicialmente da Declaração Universal de Direitos Humanos, passando pela 

Constituição Federal de 1988 até o Código Penal Brasileiro. Sendo assim, a partir 

destes regulamentos que tutelam as prerrogativas dos aprisionados é possível 

analisar de forma mais ampla se realmente há no sistema carcerário brasileiro o 

respeito aos dispositivos e aos que estão aprisionados. Além do mais, através de 

pesquisas expor a realidade das prisões brasileiras atualmente, pois é sabido que os 

presídios passam por situações de superlotação, tortura de presidiários e tratamentos 

que ferem diretamente os Direitos Humanos e tudo que está exposto na Lei de 

Execução Penal. Apesar da Lei de Execução Penal ser considerada uma das mais 

modernas atualmente, existe grandes obstáculos na aplicação de seus dispositivos. 

Esta lei busca a garantia dos princípios da dignidade humana na aplicação da pena e 

ao mesmo tempo assegurar as condições para a reintegração social do detento. 

Portanto, através da pesquisa qualitativa, especialmente em leis, doutrinas e relatórios 

será possível refletir acerca da aplicação da lei de execução penal e proteção dos 

Direitos Humanos no sistema carcerário brasileiro. Além de citar soluções para que 

futuramente o Estado alcance uma maneira de aplicar de forma correta uma das 

melhores Leis que resguardam os infratores. 
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Resumo: O inquérito policial é um procedimento administrativo pré-processual, 

realizado pelas policias judiciárias. Tem como principal objetivo investigar a pratica de 

um suposto crime, buscando Averiguar a autoria e as circunstâncias de um fato 

aparentemente criminoso. O Ministério Público pode requisitar, acompanhar e/ou 

solicitar diligencias, mas não pode presidir o Inquérito Policial.  Quanto ao valor 

probatório do Inquérito Policial, é importante ressaltar que o CPP não garante 

nenhuma presunção de veracidade aos atos do inquérito, até por que esses atos são 

de investigação, e não atos de prova. Porém, pode o juiz formar sua opinião com os 

elementos informativos colhidos na investigação, desde que também aprecie a prova 

produzida em contraditório judicial, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis 

e antecipadas. Acerca da existência de contraditório e ampla defesa no Inquérito 

Policial, grande parte da doutrina afirma que não existe, mas há outra parte que 

discorda, como Aury Lopes Jr. Segundo o autor, há sim contraditório e ampla defesa, 

mesmo que limitado. O acesso do Advogado ao IP é um direito, embora possa ser 

limita em algumas hipóteses. O arquivamento do Inquérito Policial é um tema bastante 

polémico, com a antiga redação do artigo 28 estando válida, tendo em visto que a 

atual redação do artigo 28 está suspensa. Atualmente, o artigo 28 dá poder ao juiz de 

discordar do arquivamento, podendo enviar o inquérito ou peças de informação ao 

procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério 

Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então 

estará o juiz obrigado a atender. A redação suspensa do artigo 28 retira esse poder 

do juiz, determinando que o órgão do Ministério Público comunicará à vítima, ao 

investigado e à autoridade policial e encaminhará os autos para a instância de revisão 

ministerial para fins de homologação, na forma da lei. O órgão revisor do MP pode 

discordar do arquivamento. Caso discorde, será designado outro membro do MP para 

oferecer a denúncia, podendo também pedir diligencias complementares para melhor 

instruir a denúncia. Os objetivos específicos deste estudo foram: analisar o Inquérito 

Policial, sua natureza, o órgão responsável por realiza-la e as polêmicas referentes 

ao tema. Para tanto, foi feita pesquisas bibliográficas referentes ao tema, análise de 

artigos sobre o assunto, além do próprio Código de Processo Penal. 

Palavras-chave: Inquérito Policial; Procedimento administrativo; Investigação. 
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Resumo: A redução da maioridade penal no Brasil é um tema em constante 
evidência nos debates sociais e políticos na sociedade brasileira, atualmente 
existem duas correntes sobre o tema, uma contra e outra a favor da redução. 
Inúmeros são os doutrinadores que consideram a maioridade penal no Brasil 
uma cláusula pétrea e imutável, ou seja, uma lei intangível aos olhos e ações 
do legislador, conforme disposto no artigo 60, parágrafo 4, da Constituição 
Federal de 1988 que estipula a seguinte redação: “não será objeto de 
deliberação a proposta de emenda que tende a abolir os direitos e garantias 
individuais” e tal mudança iria contra o princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana, princípio este balizador do sistema jurídico brasileiro, o que por 
simetria protege a redação do artigo 288 da CF/1988 que traz a seguinte 
descrição: “são penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos, sujeito 
às normas da legislação especial". Uma outra corrente não interpreta a 
norma desta forma e prevê ser possível a alteração da maioridade penal no 
Brasil. Esse debate acalorado se deve aos inúmeros atos infracionais 
cometidos pelos adolescentes infratores no Brasil e ao grande recrutamento 
desses adolescentes por parte das organizações criminosas que atuam no 
território brasileiro, que veem no adolescente infrator um agente impune aos 
olhos da lei penal, já que a legislação especial prevê medidas 
socioeducativas no caso de cometimento de atos infracionais por parte dos 
menores de 18 anos. O presente artigo tem como objetivo debater a respeito 
da maioridade penal no Brasil à luz das leis que regulamentam o dispositivo 
no ordenamento jurídico brasileiro, tais como a Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988, o Código Penal Brasileiro e o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, trata-se de reflexões jurídicas e posicionamentos 
sobre a redução da maioridade penal no Brasil pesquisadas com o uso da 
pesquisa bibliográfica, uma pesquisa de caráter exploratório, que visa a 
consulta em obras de outros autores, utilizando livros e textos de autores que 
já debateram o presente tema. Todo esse contexto de alteração ou não da 
menor idade penal no Brasil passa por políticas públicas de apoio aos jovens 
que deveriam ser implementadas pelo Estado e evitar que se crie um sistema 
punitivo que pode encarcerar futuramente inúmeros jovens brasileiros em 
formação e provavelmente não reduziria a criminalidade no Brasil. 
 
Palavras-chave: Maioridade penal no Brasil; posicionamentos doutrinários 
adolescente infrator e reflexões jurídicas. 
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Resumo: Está estabelecido pela Organização Mundial da Saúde que as vacinas são 
responsáveis por prevenirem a contaminação de mais de 20 doenças perigosas e 
também são capazes de evitar pelo menos quatro mortes por minutos em todo o 
mundo. Sendo também responsável por erradicar e eliminar essas doenças. Além 
disso, vale ressaltar que o Brasil possui um sistema de saúde muito capitalizado, 
facilitando o acesso da população às vacinas, sendo até mesmo considerado 
referência mundial em vacinação.  Em contra partida foi verificado uma grande queda 
na cobertura da vacinação infantil.  A vacina é um recurso que causa impactos 
positivos na saúde pública, e não aderir à vacinação traz diversas implicações. Por 
exemplo, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 14 do ECA, é obrigatória a vacinação 
das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias e o 
descumprimento desse dever de vacinar os filhos poderá acarretar consequências aos 
pais. Visto que, de acordo com a Constituição Federal, em seu art. 227, atribui como 
sendo um dos deveres dos pais o de assegurar a saúde da criança. A primeira etapa 
deste projeto constitui em reflexões sobre o retorno de algumas doenças que são 
prevenidas com a vacina. Neste primeiro momento, verificou-se que quando ocorre 
queda nas taxas de cobertura das vacinas, a doença reaparece. Pode-se observar 
doenças antes completamente eliminadas voltarem a ressurgir. Neste sentido, este 
projeto estabeleceu como segunda etapa uma analise sobre as causas da diminuição 
da vacinação, e quais seriam a responsabilidade dos pais nessa queda na cobertura 
da vacinação infantil. Os objetivos específicos deste estudo foram: de pesquisar e 
analisar dados para se obter uma compreensão sobre o que tem ocasionado a baixa 
procura na vacinação e em consequência disso a queda na cobertura vacinal. 
Também foi feito um levantamento de dados sobre as doenças que voltaram e os 
benefícios da vacinação. Além disso, também foi relatado o direito das crianças à 
vacinação. Para obter os resultados e respostas acerca da problematização 
apresentada neste trabalho será utilizada uma metodologia qualitativa, com análises, 
levantamentos e interpretação de dados em artigos onlines e com base na doutrina 
da proteção integral. Foi possível avaliar no decorrer do artigo a importância da 
vacinação, o motivo da queda da vacinação e suas consequências, os deveres dos 
pais e os direitos das crianças. 

 
Palavras-chave: Vacinação infantil, Proteção integral, Direito à saúde. 
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Resumo: A finalidade deste artigo é identificar a situação atual do sistema prisional 

brasileiro e relatar as violações aos direitos humanos que acontecem nesses 

estabelecimentos penais. No presente trabalho, utilizar-se-á a metodologia qualitativa, 

buscando produzir informações aprofundadas e ilustrativas. Infere-se, ante a realidade 

do sistema prisional brasileiro, que o tratamento dos presos é totalmente indigno, uma 

vez que tais indivíduos não são reconhecidos como sujeitos de direitos e deveres 

conforme preceitua a Constituição Federal, a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e as Regras de Mandela. Sabe-se que o Estado tem a responsabilidade de 

combater a criminalidade, isolando o condenado da sociedade, através de medida 

privativa de liberdade. Porém, tem-se, assim, um sistema prisional que funciona como 

uma verdadeira escola do crime, pois o sistema ajuda a criar sujeitos que entram no 

sistema prisional por pequenos delitos e acabam se tornando presos de natureza 

perigosa. Dentro dos estabelecimentos prisionais há milhares de indivíduos sendo 

submetidos a torturas, tratamentos cruéis, degradantes e péssimas condições de 

encarceramento, desnecessários ou excessivos, e até mesmo abusos de autoridades, 

entre outras coisas, havendo, assim uma violação aos direitos humanos e 

fundamentais. As instituições que abrigam a população carcerária são completamente 

desumanas e degradantes ferindo os direitos do preso que se encontram na 

Constituição federal, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Regras de Mandela 

e na própria Lei de Execução Penal. Ao preso são garantidos vários direitos, como: 

alimentação, vestimenta, higiene, visita da família, educação, trabalho, saúde, entre 

outros. Entretanto, esses direitos básicos estão cada vez mais restritos aos detentos, 

pois o Estado os negligencia. Há dentro e fora das prisões, arbitrariedades e abusos 

de poder por parte da polícia, morosidade da justiça no desenrolar dos processos 

penais (o que gera uma imensa população de presos provisórios), além das péssimas 

condições de estrutura e de violência no sistema penitenciário.Nesse contexto de 

precariedade, é nítido que os condenados têm direito às assistências preceituadas na 

Lei de Execução Penal, por conta de sua vulnerabilidade, sendo necessária pelo fato 

de a pena afastar o condenado do convívio social. Apesar de as teorias defenderem 

o caráter ressocializador e humanitário da pena, isso não acontece na realidade, pois 

na prática, as coisas funcionam de maneira diversa, sendo os presos colocados à 

margem da sociedade, e quanto aos egressos, estes têm uma grande dificuldade de 

voltar ao convívio na sociedade. A reinserção, quando ocorre, é feita de forma 

demorada e ineficaz, pois, infelizmente, a sociedade brasileira ainda não está 

preparada para esse padrão ideal de aceitação. No futuro, felizmente, pode ser que a 

sociedade progrida no sentido de aceitar que as pessoas que já cumpriram pena têm 

direito a retorno ao convívio social. O ser humanos deve tirar essa ideia do senso 

comum, de que a reclusão é um regime para os pobres, marginalizados, miseráveis, 

mailto:anaveronica.desouzacaldas@gmail.com


24 
 

sendo, sim, este um posicionamento já superado, tendo em vista que a prisão se 

destina a todos estando nela desde os marginalizados até os que possuem alto grau 

de instrução, mesmo que por pouco tempo. Diante da análise realizada na pesquisa, 

é notório a falhado Direito Penal no que tange a garantia dos direitos fundamentais e 

humanos das detentas no Brasil, pois este impede a proteção exatamente pela via 

concebida para a defesa da pessoa perante o mais violento dos poderes – o braço 

forte do Estado. As mulheres são tratadas com total desmazelo, e em relação aos 

pedidos de melhorias, são vistos como privilégios e regalias, ou mesmo uma 

discriminação em relação aos homens encarcerados, resquícios de uma sociedade 

patriarcalista e androcêntrica. 

Palavras-chave: Sistema prisional. Direitos humanos. Superlotação carcerária. 

Ressocialização. 
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Resumo: O presente artigo tem por finalidade discorrer sobre a violação dos Direitos 

Humanos na prisão em flagrante e sobre a violação do Domicilio, trazendo a discussão 

sobre os dispositivos da Constituição Federal, O Código de Processo Penal brasileiro, 

e os Tratados Internacionais sobre Direitos Humanos. Serão apresentadas reflexões 

jurídicas e posicionamentos doutrinarios utilizados pelo sistema jurídico na pratica da 

Prisão em flagrante. O termo flagrante provem do latim flagrare, que significa queimar, 

arder. É crime que ainda queima, isto é, que está sendo cometido ou acabou de se-

lo. Na conhecida lição de Hélio Tornaghi, “flagrante é, portanto, o que está a queimar, 

e em sentido figurado, o que está a acontecer” É, portanto, medida restritiva da 

liberdade, de natureza cautelar e processual, consistente na prisão, independente de 

ordem escrita do juiz competente, de quem é surpreendido cometendo, ou logo após 

ter cometido, um crime ou uma contravenção. Para José Frederico Marques, 

“flagrante delito é o crime cuja prática é surpreendida por alguém no próprio instante 

em que o delinqüente executa a ação penal ilícita” A lei autoriza a prisão daqueles que 

“ é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em 

situação que faça presumir ser ele o autor da infração”, ou, então, daquele que é 

“encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papeis que façam 

presumir ser ele o autor da infração” (CPP,art 302,III e IV). Pois bem: para que a prisão 

seja legitima, nesses dois casos, é preciso haja uma perseguição, quase que 
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incontinenti, após o crime, ou que ele seja encontrado exíguo, após o crime com 

instrumentos, armas etc. Se não, não. Não fixou a jurisprudência esse elemento 

cronológico, que se traduz pelas expressões “logo após” e “logo depois”. Pensarmos 

que, se o flagrante propriamente se dá quando alguém é surpreendido cometendo 

uma infração e se o legislador, nos incisos III e IV do Art. 302, considerou tais 

situações como equivalentes aquelas descritas nos incisos anteriores (I e II), conclui-

se que as expressões “logo após” e “logo depois” tem um sentido de imediatidade. 

Decorrido muito tempo após o crime, havendo a perseguição e o infrator for preso, o 

auto de prisão em flagrante, como peça coercitiva, será nulo, isto é, como ato capaz 

de legitimar a prisão, não terá valor. Mediante simples habeas corpus, conseguirá o 

infrator livrar-se do constrangimento. Mas, como peça informativa, como peça inicial 

de um inquérito, será perfeitamente valido, e o representante do MP poderá nele 

embasar-se para o oferecimento da denúncia. Na verdade, havia e há um risco muito 

grande, mesmo nas hipóteses de flagrante, em manter preso aquele que não foi 

definitivamente julgado. A prisão provisória não é pena. Não o sendo, é natural que a 

segregação só possa ser admitida nos casos estritamente necessários, tal como 

dispõe o Art. 310, I e II, do CPP, com a sua nova redação. Para que manter preso 

aquele que foi surpreendido em estado de flagrância, E se na instrução criminal as 

provas se esvaecerem ou se provar que faltou a ilicitude a parte subjecti ou a parte 

objecti, será ele absolvido. Não teria ele, nessa hipótese, quem indenizaria os 

prejuízos morais e matérias suportados. Quem cuidaria da sua família, Errou, é certo 

deva ser castigado. O castigo, entretanto, deve ser imposto após a apuração da sua 

responsabilidade; infligi-lo com antecipação é medida odiosa, desumana, cruel e 

atentatória do princípio da presunção de inocência. Se a liberdade individual é um 

direito fundamental, como que inerente ao ser humano, não obstante a garantia da 

ordem pública e da ordem econômica não constituam circunstâncias que justifiquem 

a coerção pessoal, por não terem relação com os fins do processo, o art 310 do CPP 

e seus incisos, com a nova redação, representam grande passo na procura de um 

aceitável equilíbrio entre o interesse social no combate á criminalidade e a 

preservação da liberdade daquele tido constitucionalmente como “presumidamente 

inocente”, não se decreta medida odiosa, lembrando sempre que: A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos direciona que toda pessoa acusada é inocente até 

que se prove o contrário. Ou seja, indúbio pro réu. A Constituição Federal assegura 

que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado”.   Se a liberdade 

individual é um direito fundamental, como que inerente ao ser humano, o presente 

artigo tem como intuito de auxiliar no posicionamento que garanta ao cidadão a 

máxima efetividade de seus direitos e garantias fundamentais, lembrando sempre 

que a liberdade, e buscando um posicionamento mais firme dos tribunais pátrios, 

evitando deste modo as ingerências e arbitrariedades. O artigo 17, parágrafos 1º e 

2º, do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (ONU, 1966) e o artigo 11º, 

parágrafos 2º e 3º, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Organização 

dos Estados Americanos, 1969) reproduzem rigorosamente o mesmo texto: “Ninguém 

pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas em sua vida privada, na de sua 

família, em seu domicílio ou em sua correspondência, nem de ofensas ilegais à sua 

honra ou reputação” e “toda pessoa terá direito à proteção da lei contra essas 
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ingerências ou ofensas. A metodologia utilizada é a qualitativa com fundamento em 

doutrinas, Autores renomados, livros e artigos com referências bibliográficas. 

 

Palavras-chave: Prisão em flagrante, Direitos humanos, Direitos do preso. 
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Resumo:  Está pacificado entre os estudiosos da temática que o direito fundamental 

à liberdade de expressão, que pode ser conceituada como um direito positivado que 

confere aos indivíduos a segurança para manifestar suas opiniões, ideias e valores; 

dentro do permitido pelo ordenamento jurídico, podendo ser usufruída para o 

desenvolvimento de produções intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação 

representa relevante importância no que tange à garantia da dignidade da pessoa 

humana definida como a qualidade que garante condições mínimas de sobrevivência 

a todo ser humano, bem como para o fortalecimento da democracia. Em primeira 

análise, buscou-se abordar os alcances da garantia à liberdade de expressão, 

enfatizando a incidência dos Direitos Humanos sobre a efetividade da liberdade de 

opinião, sob a ótica da promulgação da Constituição Federal de 1988. Neste primeiro 

momento, verificou-se que a vigência do diploma legal supracitado significou, no 

contexto sociocultural em que se deu sua promulgação, uma ruptura com o regime de 

ditadura civil-militar que a antecede, sendo a positivação da liberdade de pensamento 

um dos direitos de maior relevância neste período. Neste sentido, foram analisados 

como objetivo principal da pesquisa a relação direta exigente entre o fortalecimento 

da Democracia e a proteção ao direito de expressão livre. Os objetivos específicos 

desse estudo foram discutir sobre os limites jurídicos para o gozo do direito em foco 

que perpassa os crimes contra a honra e de ódio, em especial, a disseminação desta 

condutas criminosas no ambiente digital. Para tanto, utilizou-se a metodologia 

qualitativa consistente em pesquisa teórica e consulta bibliográfica. Espera-se ampliar 

a compreensão desta temática na área, bem como trazer destaque para discussões 

sobre o assunto, a fim de que se compreenda a relevância da garantia à liberdade de 

expressão por parte do Estado. 

 

Palavras-chave: Liberdade de expressão; Direitos Humanos; Democracia 
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A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL NO BRASIL E A VIOLAÇÃO DOS 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo discorrer sobre a questão da 

exploração trabalho infantil no Brasil e a violação dos direitos da criança e do 

adolescente. Dessa forma, fazendo uma breve abordagem histórica, ressaltando as 

principais formas de trabalho infantil, sendo eles o doméstico, na cidade, na agricultura 

familiar, e por fim a exploração sexual. Pode-se observar que ao longo da história, 

desde a antiguidade até nos tempos de hoje, tem sido uma prática muito comum, 

embora condenada na maioria dos países, comprovando ser uma realidade para 

milhões de crianças em todo o mundo. Destacando, portanto o aumento dos casos 

quanto à exploração, onde as crianças e os adolescentes são expostos a trabalhos 

humilhantes e pesados prejudicando assim seu psicológico e seu desenvolvimento no 

âmbito escolar, ocasionando frequentemente o abandono, não tendo direito a uma 

boa educação e ocorrendo assim a violação dos seus direitos fundamentais 

garantidos pela nossa Constituição Federal de 1988. Quando se fala em crianças, é 

importante pensar na responsabilidade de protegê-los da crueldade e da exploração. 

Há muitos pais que as obrigam elas a ajudarem no sustento da casa, e assim acabam 

privando de um direito natural das mesmas, que é o direito de ser criança de poder 

brincar, ter um desenvolvimento recreativo por meio de atividades de entretenimento, 

educação e esportes. Com isso, a ausência dessas crianças nas escolas podem 

acarretar grandes consequências na formação como cidadãos críticos e deixando 

despreparados para o mercado de trabalho e para uma carreira profissional. Por mais 

que existam leis e órgãos no Brasil que tem tal objetivo seja zelar para que se 

cumpram todos os direitos da criança e do adolescente, ainda é possível deparar com 

os descumprimentos dessas leis e os direitos dos mesmos. Portanto, com a ausência 

de conhecimento, informação, educação acabam deixando as crianças vulneráveis ao 

mundo externo. Por fim, de acordo com a Constituição da República Federativa do 

Brasil e o Estatuto da Criança e do Adolescente, é necessário observar quais as 

medidas de proteção que o Brasil possui para combater a exploração do trabalho 

infantil. Portanto, a metodologia utilizada para a realização dessa pesquisa foi à 

qualitativa. No qual esse artigo foi elaborado por meio de análises críticas de artigos 

e livros, com o objetivo de analisar a atual situação do trabalho infantil no Brasil, 

descrevendo alguns casos e explicando os fenômenos sociais e culturais de grupos 

sociais. Para que assim possa ser construída uma sociedade mais digna, justa unida 

e igualitária. 

Palavras-chave: Trabalho infantil, Exploração, Violação de direitos, Criança e 

Adolescente. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo a discussão a respeito da Proteção 
Constitucional quanto à vacinação contra o COVID-19 com relação ao Estatuto da 
Criança e do Adolescente, salientando o direito à vida como o direito mais importante 
e necessário para a existência de um indivíduo na sociedade, segundo a Constituição 
Federal de 1988, a vida é um direito garantido por lei, o princípio que constitui a 
validade ética e jurídica da condição humana de viver de maneira digna, preservando 
a integridade física e moral de cada indivíduo. Fazendo as considerações sobre o 
contraste entre a obrigação e a não obrigação da vacina, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente dispõe que quando é recomendado pelas autoridades sanitárias é 
obrigatório a vacinação das crianças, no qual a Carta magna estabelece que seja 
obrigação do Estado, da família e da sociedade assegurar seus direitos fundamentais. 
Expondo os pontos positivos da vacinação infantil, como a proteção coletiva, 
reduzindo assim a transmissão, evitando casos graves e mortes. Neste sentido, sabe-
se que é responsabilidade do Estado, da família e da sociedade, assegurar com total 
prioridade aos seus direitos fundamentais, sendo feita uma análise em busca de 
medidas e melhorias eficazes sobre os direitos constitucionais da criança e do 
adolescente, em momentos como este cabe às autoridades elaborar e implementar 
soluções articuladas capazes de resguardar os direitos, tendo como foco ações a 
conscientização das famílias. Portanto, a proteção integral da criança e de seus 
melhores interesses é o pilar constitucional que faz do Brasil um país onde a proteção 
dos direitos da criança e do adolescente é prioridade absoluta, em que todos 
indivíduos, especialmente o governo brasileiro, devem enfrentar a ameaça da 
pandemia global ao direito à vida e à saúde das crianças e enfrentar os desafios de 
forma mais urgentes. Diante disso, a metodologia utilizada para a realização da 
pesquisa foi a qualitativa,  no qual  busca compreender e interpretar certos 
comportamentos, descrevendo alguns casos e explicando os fenômenos sociais e 
culturais de grupos sociais. 
 
Palavras-chave: Proteção Constitucional, Vacinação, Criança e adolescente. 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo averiguar as violações dos direitos 
humanos cometidos na guerra da Rússia contra a Ucrânia, pois durante boa parte da 
história a Rússia teve grande influência sobre a Ucrânia, dessa forma serão 
analisados os motivos que levaram ao início da guerra. A metodologia a ser utilizada 
será, basicamente, do tipo descritivo, sobre o tema. No que cerne ao procedimento, 
será do tipo bibliográfico, com o fito de possibilitar a análise acerca do tema estudado. 
Diante da problemática, propõe-se analisar os possíveis crimes cometidos, incluindo 
os crimes de guerra e identificar a violação dos direitos humanos em razão das normas 
infringidas e por fim averiguar as consequências que esta guerra trará para o mundo. 
A Ucrânia foi uma das 15 repúblicas que pertenceu à União Soviética no século XX 
entre 1922 e 1991, sua dissolução ocorreu em 24 de agosto de 1991, posteriormente 
a Ucrânia declara independência, buscando uma aproximação com o ocidente e com 
a OTAN em busca de proteger sua soberania; uma integração com a União Europeia. 
Levando a Rússia a atacar a Ucrânia pois não queria a expansão da Otan pelo Leste 
Europeu, deixando-a perto de sua fronteira. Outro fator preponderante é a possível 
adesão da Ucrânia à aliança militar, a contestação ao direito da Ucrânia à soberania 
independente da Rússia e a pretensão restabelecer a zona de influência da antiga 
União Soviética. Segundo o governo Russo, a justificativa para o que classifica de 
“operação militar especial no leste ucraniano” é para impedir o cerco à sua fronteira 
por parte da Otan com a possível adesão da Ucrânia, em que vê nessa expansão uma 
ameaça existencial a soberania. O resultado da invasão Russa contra a Ucrânia tem 
gerado efeitos devastadores da guerra sobre a população civil ucraniana. A Anistia 
Internacional, apresentou dados que em pouco mais de um mês após o início dos 
bombardeios: Quase 4 milhões de pessoas fugiram da Ucrânia, mais de 6 milhões 
foram deslocadas internamente e a repressão das autoridades russas contra aqueles 
que expressam sua discordância em relação à guerra levou até agora a mais de 14 
mil detenções. O conflito na Ucrânia já causou a morte de milhares de civis, durante 
quase onze semanas de guerra, o número oficial de mortos da ONU de três mil 
trezentos e oitenta e um, mas pode ser muito maior, pois é difícil documentar o real 
número de mortos devido a continuidade do conflito até o presente momento e do 
pouco acesso dos meios internacionais para contabilidade dos mortos. 
 
Palavras-chave: Guerra, Rússia, Ucrânia, Direitos Humanos. 
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Resumo:  O presente artigo tem como objetivo discorrer sobre Tráfico de pessoas 

para fins de exploração do trabalho e a violação dos seus direitos humanos tendo em 

vista que, segundo dados das Nações Unidas, atualmente 22 milhões de pessoas são 

vítimas do Tráfico de pessoas. Essa modalidade de tráfico é a terceira mais lucrativa 

em todo o mundo, perdendo somente para o tráfico de armas e drogas, uma vez que 

possui várias finalidades podendo ser, a título de exemplo, para trabalhos forçados e 

análogos à escravo, remoção de órgãos e exploração sexual. A discussão do tema 

justifica-se pelos índices do tráfico internacional de pessoas para exploração sexual, 

o qual possui como maior percentual de vítimas mulheres e crianças. Ademais, as 

crianças integram um rol de pessoas vulneráveis em meio a sociedade, uma vez que 

não possuem sua capacidade desenvolvida em sua integralidade. As vítimas desse 

crime possuem seus direitos fundamentais violados ao serem tratados como meras 

mercadorias descartáveis, de forma que são submetidas às piores formas de 

violações, quer seja moral, física ou emocional. Podemos ressaltar um dos principais 

desafios enfrentados para combater o tráfico de pessoas, sendo a forma como as 

autoridades locais identificam as vítimas. As leis locais podem facilitar a identificação 

da pessoa traficada como vítima, mas como criminoso ou imigrante ilegal que 

merecem uma punição. Assim uma mulher que é submetida a prostituição, a criança 

que é usada para pegar esmolas e o trabalhador em condições semelhante a 

escravidão.  Para o combate a esse crime, o papel que a comunidade internacional 

ocupa é primordial, sendo essencial, para tanto, a cooperação entre os Estados 

soberanos e organizações internacionais para a adoção de medidas efetivas para a 

prevenção e repressão desse crime que viola os direitos do homem. Diante disso, é 

valido dizer que os direitos de todas as pessoas envolvidas estão diretamente 

introduzidos no princípio da dignidade da pessoa humana, que pode ser considerado 

o mais universal, de onde tornam-se os demais princípios, nesse sentido temos por 

dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano 

que o faz merecedor do mesmo respeito e considerações por parte do Estado e da 

comunidade , implicando, nesse sentido, um complexo de direitos e deveres 

fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 

degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 

mínimas para uma vida saudável de um ser humano. A metodologia utilizada para 

elaboração do artigo é a de pesquisa qualitativa. essa pesquisa tem como base fontes 

bibliográficas obras   do Direito Constitucional, Direito Penal e Direito Internacional.  

Palavras-chave: Tráfico de pessoas, Crime organizado, Direito humanos 
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Resumo: O presente artigo tem como objetivo central analisar o aumento de casos 
de feminicídio no Brasil, abordando os desafios para combater esse crime, e a Lei nº 
13.104/15 (Lei do Feminicídio) e a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), de forma a 
proteger de maneira mais específica as mulheres da violência pautada no gênero. 
Nesse viés, planeja discutir os impactos trazidos do ponto de vista jurídico com a 
implementação da qualificadora do feminicídio ao delito de homicídio. Para a 
confecção do mesmo, foi utilizado o método qualitativo de pesquisa, com foco nas 
milhares de mulheres que são vítimas todos os dias de violências físicas ou 
psicológicas, sendo ainda abordada a desigualdade de gênero na sociedade e os 
desafios para o combate do feminicídio. A origem da violência de gênero é fruto de 
um processo histórico, que possui como origem nas categorias de gênero, classe, 
raça e suas relações com o poder. O conceito de violência de gênero atravessa por 
toda e qualquer conduta baseada no gênero, que cause ou que seja passível de 
causar morte, dano ou sofrimento. Assim, considerando-se que o tema se faz 
recorrente no dia a dia de diversas pessoas, necessário se faz o estudo do feminicídio, 
das razões da condição do sexo feminino, da aplicação da qualificadora à transexuais 
e o atual entendimento dos Tribunais Superiores sobre o tema. Entretanto, é de 
grande valia contar com explicações doutrinárias de diversos pesquisadores, tendo 
em vista que enriquece ainda mais o contexto do artigo, pois são apresentados pontos 
de vista completamente opostos, abrindo sempre uma nova oportunidade para 
discussões de lauto saber jurídico. Tendo conhecimento da luta enfrentada 
diariamente por mulheres de todo lugar, em todo Brasil, é conveniente abordar alguns 
dos desafios trazidos as mulheres durante toda sua trajetória, com base nos dias 
atuais, onde, mesmo com todos os anos passados, são diminuídas por qualquer 
circunstância, seja por sua, crença, cor, raça, ou qualquer outra característica, sendo 
mulher já é o suficiente para sofrer (segundo a sociedade). Contudo, é fundamental 
estudar o passado e aplicar as mudanças a partir das reflexões no presente, para que 
esse comportamento covarde por rotina, não se perpetue, é o que o artigo em questão 
defende. Nesse sentido, a pesquisa realizada possibilita a compreensão do papel da 
mulher na sociedade, seus direitos e igualdades, que são menosprezados pela 
sociedade oprimente que tem o Brasil. Por mais que a condição do gênero feminino 
seja um grande problema na aristocracia, o resultado dos desafios enfrentados 
diariamente, são evidentes, porém, ainda há muito que ser conquistado, no que se 
refere a igualdade e dignidade social, visto que a sociedade não favorece as mulheres. 
Com vistas ao alcance destes objetivos, a metodologia adotada é a pesquisa de 
natureza bibliográfica.  

Palavras-chave: Feminicídio, Mulher, Violência. 
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Resumo: Os direitos humanos são elementos de grande importância jurídica e social 
para a manutenção de uma sociedade justa e harmoniosa quanto ao respeito da 
dignidade da pessoa humana independente de sua nacionalidade, condição social, 
religião, etnia, gênero e ainda orientação sexual. A dignidade da pessoa humana é 
uma qualidade inerente ao ser humano, que o protege contra todo tratamento 
degradante e discriminação odiosa, o assegurando condições materiais mínimas de 
sobrevivência. Todavia, em determinadas situações alguns sujeitos se veem 
submetidos a tratamentos desumanos e degradantes, aos quais violam os princípios 
gerais da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como é o caso dos sistemas 
penitenciários em que muitos detentos se vêem enclausurados como animais sem 
respeito a sua dignidade, impossibilitando com isso a sua ressocialização. Mais 
agravante ainda é a ocorrência de desrespeito a esses princípios gerais dos direitos 
humanos contra uma população carcerária historicamente marginalizada no contexto 
sócio-cultural como é o caso das mulheres, fato esse que justifica a relevância deste 
estudo. Dessa forma, o tema dessa pesquisa gravita em torno da questão da violação 
dos direitos humanos no sistema prisional feminino brasileiro em que, as já existentes 
condições precárias tornam o ambiente ainda mais violador impondo as detentas a 
submissão as mais variadas situações de desrespeito e absurdos sob a guarda do 
Estado. Diante de tais fatos, este artigo que tem como metodologia utilizada uma 
pesquisa exploratória, qualitativa, baseada em revisão bibliográfica tem como objetivo 
geral discorrer sobre o sistema penitenciário feminino brasileiro e como ocorre a 
relação entre os direitos humanos e o princípio da dignidade da pessoa humana neste 
ambiente, destacando as violações sofridas pelas detentas em seus direitos e 
dignidade. Para o alcance deste objetivo, o artigo se propôs em seus tópicos iniciar 
com uma abordagem sobre os conceitos de Direitos Humanos e Fundamentais à luz 
da doutrina em que é exposto seu contexto histórico e fundamentos no âmbito 
internacional, seguido de uma caracterização do sistema carcerário brasileiro e suas 
origens, tendo como foco as penitenciárias femininas existentes no país, terminando 
com uma análise bibliográfica relacionada aos relatos das maiores incidências de 
violação aos direitos humanos contra mulheres apenadas nos presídios brasileiros 
com a finalidade de expor as falhas do Estado na condução de sua política de 
ressocialização e de desrespeitos a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, a Lei de 
Execução Penal assim como aos princípios gerais da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e de tratados internacionais de que o Brasil é signatário.  

Palavras-chave: Direitos humanos, sistema prisional, mulheres. 
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Resumo:  É bem verdade que após os eventos ocorridos na primeira metade do 
século XX, a comunidade internacional percebeu que não poderia manter a 
estabilidade global sem que haja um esforço mútuo entre as nações para a 
preservação da paz e da segurança internacional. No ambiente de necessidade de 
um ator imparcial, surge a Organização das Nações Unidas, uma organização 
internacional composta pelas próprias nações, com o propósito de preservar a paz, 
garantir a preservação dos direitos humanos, agir como mediador em conflitos de 
interesse internacionais, e servir de ferramenta de coordenação para o progresso 
econômico e social da humanidade. Neste cenário, o Brasil esteve presente desde a 
fundação da ONU, participando ativamente na formulação das resoluções, tornando-
se um dos maiores colaboradores mundiais na solução de conflitos, e reconhecido 
pela comunidade internacional como um grande ator diplomático, agindo sempre 
conforme os princípios rogados pela Carta da ONU. O Brasil como membro não-
permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas, teve participações 
cruciais no cenário internacional, agindo como mediador nas questões emergentes 
nos países da América Central durante a guerra fria, como agente em diversas 
missões de paz, com destaque para as realizadas em Angola, Moçambique, Timor-
Leste e Haiti, assim como ativista do princípio da autodeterminação dos povos. A 
atuação brasileira contribuiu de maneira efetiva para que os direitos humanos 
daqueles afetados por guerras e desastres naturais fossem preservados, seja 
indiretamente, através de protestos e condenações diplomáticas como as ocorridas 
durante a primavera àrabe, ou diretamente, através da presença em solo, mar e ar, 
em missões de paz e auxílio humanitário. A presente pesquisa visa, através de 
metodologia biblográfica,  analisar a atuação do Brasil como membro não-permanente 
do conselho de segurança das Nações Unidas, enfatizando os atos realizados em prol 
da preservação dos direitos humanos fundamentais. Dispondo de informar a respeito 
das funções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, assim como os esforços 
do Brasil, como agente do Conselho de Segurança e contribuinte garantidor dos 
direitos humanos no âmbito internacional, além dos efeitos resultantes da ausência 
de um ator internacional para a garantia desses direitos. 

Palavras-chave: Conselho de Segurança, Brasil, Direitos Humanos, Nações 

Unidas. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo geral discorrer sobre a eficácia da Lei Maria 

da Penha, em seu combate a violência doméstica sob a ótica dos direitos humanos. 

Visando fazer uma análise do surgimento da Lei nº 11.340, mostrando sua origem, 

enfatizando que o panorama do feminicídio no Brasil é preocupante e alarmante e que 

a problemática é social e de responsabilidade de todos. Foi utilizada a metodologia 

qualitativa com base em pesquisa bibliográfica, artigo científico e site de informação, 

objetivando ampliar o conhecimento desta temática, bem como verificar-se quais 

padrões e o que acontece no decorrer de um relacionamento abusivo até chegar no 

último grau de violência que é a agressão. A violência contra a mulher é fruto do que 

decorre na história. Ao longo dos anos, as mulheres sofrem graves violações de seus 

direitos mais essenciais, como o direito à vida e à liberdade. Sendo o patriarcado, um 

grande responsável desse traço cultural que está consolidado na base do machismo 

e da violência de gênero, constando ser uma problemática cultural e de costumes. 

Este artigo mostra as origens e causas da violência doméstica, mostrando o perfil do 

agressor. Sendo o alicerce desta tese construída com análises de pesquisas da 

psicóloga norte-americana Lenore E. Walker, que depois de investigar mais de 1.500 

vítimas de violência doméstica, ela concluiu que existe todo um ciclo vicioso, de 

relacionamentos abusivos, que já apresentam sinais preocupantes logo no início. 

Certificou-se que o agressor se aproveita conscientemente da situação de 

vulnerabilidade da mulher, iniciando com os abusos gradativamente. Sendo esses de 

vários tipos, como violência física, moral, psicológica, patrimonial, entre outras. Foi 

feito um estudo da legislação pertinente ao tema e análise jurisprudencial e 

questionou-se a sua efetividade. A lei Maria da Penha foi um grande avanço, embora 

essa conquista tenha advindo depois de uma tragédia que ocasionou lesões 

irreversíveis na terceira a quarta vértebras torácicas, com Maria da Penha ficando 

paraplégica. Depois de muita luta e omissão por parte do poder público, foi criada a 

lei Maria da Penha. Ainda com tanta progressão, há muito o fazer, a lei carece de 

aplicação completa e mais homogênea no país todo. Dessa forma, a violência contra 

a mulher é uma das principais formas de violação de direitos humanos hoje no mundo. 

O caminho para o combate a essa violência é prevenir na educação, ensinando desde 

cedo nas escolas, orientando e educando as futuras gerações, colocando esse tema 

em pauta. Bem como possibilitando atendimento psicológico gratuito, divulgação de 

campanhas que levam a refletir e políticas públicas. 

Palavras-chave: violência doméstica, mulher, Lei Maria da Penha, direitos 

humanos. 
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Resumo: O tráfico de pessoas, mais precisamente o tráfico de mulheres, já existe há 
anos no Brasil e no mundo e, por gerar grande movimentação financeira, acaba 
fazendo com que o interesse dos criminosos cresça ainda mais. No Brasil, o tráfico de 
pessoas começou com o tráfico negreiro, que era relacionado à escravidão e fazia 
parte do sistema da época, e, posteriormente, as escravas eram exploradas como 
prostitutas. Brasil e Buenos Aires foram as capitais do tráfico internacional de 
mulheres na América do Sul e constituíam a porta de entrada para as outras cidades 
do continente. As mulheres que são exploradas sexualmente, antes de serem 
traficadas, são enganadas e seduzidas de muitas formas pelos criminosos, chegando 
a outros países sem conhecer outra pessoa e até mesmo o idioma falado. A 
organização Internacional do Trabalho entende que o tráfico humano, além de 
envolver a exploração sexual de mulheres e crianças, também deve ser visto como 
um problema de trabalho forçado e que existem soluções baseadas no mercado de 
trabalho para tal situação. O tráfico de mulheres para fins de exploração sexual é um 
exemplo de violação dos Direitos Humanos, onde a sociedade tem grande dificuldade 
em protegê-los, visto que as mulheres são vítimas de inúmeras formas de violação de 
direito. O tráfico de pessoas para fins de exploração sexual foi identificado como a 
forma mais comum do referido crime, sendo o Brasil um dos fornecedores de mulheres 
para a Europa. Os objetivos específicos deste estudo foram: analisar a evolução 
histórica do tráfico de pessoas; expor o tráfico internacional e nacional de mulheres 
para fins de exploração sexual nas normas da legislação brasileira e na Convenção 
Internacional; relacionar o tráfico de mulheres e os direitos humanos; estabelecer 
maneiras de combater o tráfico internacional e nacional de mulheres para fins de 
exploração sexual. Para tanto, o método que está sendo utilizado na pesquisa é o 
qualitativo, com a utilização de livros e doutrinas especializadas no tema. Estão sendo 
pesquisadas as melhores maneiras para combater o tráfico internacional e nacional 
de mulheres para fins de exploração sexual, bem como alertas e formas de ajudar as 
vítimas desse crime. 

Palavras-chave: Tráfico de mulheres. Exploração sexual. Direitos Humanos. 
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Resumo: A violência contra a mulher é uma das calamidades mais desumanas e 
evidentes da desigualdade de gênero no Brasil. Enraizada na cultura patriarcalista, 
a sociedade brasileira vêm sofrendo com esses problemas que tem se mostrado 
crescente, sustentado por relações sociais agressivas. Essa violência não está 
somente nas ruas, na grande maioria das vezes está dentro de casa e longe do 
olhar vigilante da segurança pública. Além de ser um grande facilitador para esse 
crime, os números se tornaram alarmantes após a pandemia da Covid-19, 
evidentemente porque as mulheres passaram mais tempo em casa com os 
infratores. A primeira etapa deste artigo buscou resumir o contexto histórico de 
criação da Lei Maria da Penha, analisando os reflexos causados nas vítimas de 
violência doméstica no Brasil, bem como o amparo do Estado em proteger essas 
mulheres. É imprescindível a adoção de medidas que neutralizem efetivamente o 
poder de ação dos infratores, na seara da segurança pública e em políticas de 
prevenção. Portanto, também é necessário intensificar o acolhimento psicológico 
das mulheres que sofreram com essas transgressões. O objetivo deste artigo é 
intensificar o combate contra a violência doméstica, sobretudo a violência 
psicológica, sabe-se que os avanços da Lei Maria da Penha são evidentes, porém 
ainda precisa da ajuda da sociedade em geral e de programas eficientes do 
governo para tentar reduzir brechas e lacunas na legislação, além de acolher as 
vítimas de forma precisa, o que tem se mostrado um pouco carente na prática. 
Seguindo esta linha, entende-se a importância da conscientização da população 
sobre a violência contra a mulher, ensinando de forma correta como denunciar os 
agressores, além de incentivar na criação de programas sociais que ajudem as 
vítimas a terem um tratamento psicológico adequado. As consequências desse tipo 
de crime são devastadoras, pois acomete os direitos humanos, atingindo a 
integridade física e psicológica das mulheres, e todos ao redor da vítima também 
acabam sofrendo com essas consequências. Também é um caso de saúde 
pública, já que muitos profissionais da saúde não são formados e nem preparados 
para essa difícil questão. É necessário investir principalmente na educação da 
sociedade, para prevenir a violência desde as escolas, ensinando as crianças 
sobre o assunto, como se protegerem e também denunciar qualquer tipo de 
agressão, seja ela física ou psicológica. As crianças muitas vezes são as que mais 
sofrem ao ver as mães desamparadas, por isso a importância de trazer essas 
causas à rede escolar, e dessa maneira, propor e exigir mudanças em toda a esfera 
social.  Para tanto, a metodologia utilizada é qualitativa, feita através de pesquisas 
bibliográficas e documentais, por meio de artigos e livros publicados, também 
sendo feita a análise da própria Constituição Federal, leis especiais e tratados 
internacionais ratificados pelo ordenamento jurídico brasileiro. 
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Resumo: Este artigo tem como objetivo geral discorrer sobre os procedimentos 

aplicados na lei Maria da Penha, bem como abordar a história do surgimento desta 

lei. Irá ser discutida informações, para que se compreenda sobre a história, luta, 

empenho e conquistas da Maria da Penha Fernandes que em 1983 sofreu com a 

violência doméstica causada por seu marido. É a lei mais rigorosa com intenção de 

punir o agressor, tipifica as situações de violência doméstica, proibindo a aplicação de 

penas pecuniárias aos agressores, ampliando a pena de um para até três anos de 

prisão e determina que encaminhe as mulheres em situação de violência, assim como 

de seus dependentes, a programas e serviços de proteção e de assistência social. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) a violência de gênero contra a 

mulher é entendida como problema de saúde pública, apesar de ser entendido desse 

modo, estudos apontam índices entre 20% a 75% desse tipo de agressão em 

diferentes sociedades. O Brasil foi o 18º país da América Latina a adotar uma 

legislação para punir agressores de mulheres. São registrados cerca de 13 

feminicídios por dia, uma mulher agredida a cada 4 minutos e incontáveis danos 

psicológicos. O ponta pé inicial para que se erradique esse mal na sociedade é o 

conhecimento, infelizmente o número de pessoas que passam por relacionamentos 

que destoam do saudável por diversas vezes não tem conhecimento de seus direitos. 

A violência doméstica e familiar não é causada somente pelo parceiro de 

relacionamento conjugal, mas também por qualquer outro membro familiar. Inclusive 

mulheres e transexuais, desde que a vítima seja mulher. Deste modo, torna-se 

indispensável a divulgação deste tema e da legislação na sociedade, que como um 

todo facilitará a mulher tomar ciência não só da lei que a resguarda, bem como, as 

formas de violência que existem, que são física, sexual, moral, patrimonial e 

psicológica. Com este impulso, será analisado no decorrer do artigo a importância 

desta lei para as mulheres brasileiras atualmente, bem como punições impostas ao 

agressor, procedimentos aplicados e possíveis melhorias em todo o contexto usando 

a metodologia qualitativo da pesquisa baseado na pesquisa e análise de dados de 

forma aprofundada, a fim de trazer informações. 
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Resumo: O presente artigo tem por escopo analisar o sistema prisional brasileiro em 

cotejo com a garantia da dignidade da pessoa humana. Em todos os meios, é 

indispensável à existência de um sistema eficiente que preveja o afastamento de 

pessoas que estejam em desacordo com as normas de convivência comum. Esse 

afastamento acontece, normalmente, por meio da aplicação da pena privativa de 

liberdade, no qual o indivíduo é retirado da sociedade para que, num ambiente 

específico, possa ter condições de retornar ao seio da sociedade. Diante dessa 

premissa, a legislação brasileira estabelece na Lei 7.210 de 11 de julho de 1984, 

conhecida como Lei de Execução Penal, uma série de artigos que garantem aos 

condenados direitos a assistências médicas, jurídicas, educacionais, sociais e 

religiosas, além de assegurar também, assistências aos egressos  do sistema 

prisional. Condições a serem observadas para que o preso possa viver com 

dignidade, mas o que se constata é um sistema carcerário falho, pois não cumpre a 

função para a qual foi criado. O resultado é o desenvolvimento de um ambiente em 

que mais se prepara para o crime do que para a reintegração. Decorrente da 

superlotação das unidades prisionais, a forma de contenção dessas pessoas é 

desumana, a realidade são de      pessoas amontoados em espaços mínimos, são 

ambientes inapropriados, tornando propício para a proliferação de doenças, e longe 

de ter, seus direitos         assegurados pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

que garantem  a todo preso, um tratamento digno, de não sofrer nenhuma violência 

física ou moral. O objetivo principal das prisões deveria ser de ressocializar o preso, 

para que, quando for cumprida a sua pena, poderá regressar a sociedade isento dos 

atos criminosos praticados e, consequentemente, firmado a viver com regras e 

normas da vida em sociedade. A metodologia utilizada para a realização da pesquisa 

foi a qualitativa. O artigo foi elaborado por meio de análises críticas de artigos e 

livros, com o objetivo de analisar a atual situação do sistema carcerário no Brasil. 
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Resumo: Esse trabalho tem o intuito de compreender o problema e propor soluções 

para a inclusão das pessoas trans no mercado de trabalho. É notório no cotidiano o 

quanto esses indivíduos sofrem agressões físicas e verbais, não possuem o apoio 

familiar e, na sua maioria, não conseguem concluir os seus estudos. Contudo, diante 

de tantos problemas, ainda têm que lidar com os desafios no âmbito de trabalho. A 

Constituição, nos seus princípios, garante a dignidade, igualdade, trabalho entre 

outros, os quais, em tese, deveriam bastar para a inclusão dos trans nos ambientes 

corporativos, assim como o Biodireito, que tem o condão de solucionar os conflitos da 

atualidade, visando a pluralidade e defesa dos direitos fundamentais do indivíduo. 

Nesse sentido, em meio a tantos entraves que essas pessoas passam para conseguir 

um emprego como também a sua permanência nele, são necessários meios para que 

essa realidade tenha mudanças significativas para se tornar mais eficaz e, com isso, 

contribuir para ter a redução de mortes, sendo uma das consequências da falta de 

oportunidade, já que muitos desses acabam sendo assassinados nas ruas. Notório, 

portanto, a importância de trazer à baila a temática aqui apresentada. 
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Resumo: O presente trabalho visa abordar as questões raciais no Brasil mediante 

uma contextualização histórica e apresentar perspectivas e manifestações acerca da 

problemática. Assim, como seguimento basilar histórico e sociocultural, a análise fora 

realizada partindo do ápice do projeto iluminista para a transformação social e 
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filosófica, passando pela brutalidade estabelecida pelo colonialismo, este que é tido 

como um meio de opressão e controle social na medida em que o poder contido pelos 

indivíduos de raça branca operacionalizaram o sistema de controle a partir da 

perspectiva (neo)liberal e capitalista. Neste sentido, a raça emergiu como um conceito 

central para a contradição entre a universalização da razão expressa pelo iluminismo 

e o ciclo de morte e destruição perpetrado pelo colonialismo, sendo o conceito de raça 

utilizado para justificar as atrocidades cometidas pelas grandes potências aos povos 

colonizados, atrelando-a às características animalescas, de forma a ocasionarem a 

desumanização, prática comum nos dias atuais. Ato contínuo, diante do contexto 

fático-histórico, observou-se que as características biológicas e culturais não são 

utilizadas como fundamento para hierarquizar a moral, a cultura e os sistemas 

políticos, como queriam estabelecer o colonizadores, inexistindo aspecto natural que 

justifique um conceito de raça, sedimentando esta como um elemento político inserido 

no campo socioantropológico. Em consonância a isso, como vetor essencial, 

necessário se fez uma diferenciação entre preconceito racial e discriminação racial, 

sendo àquela um juízo baseado em estereótipos acerca de indivíduos que pertençam 

a um determinado grupo racializado, e que pode ou não resultar em práticas 

discriminatórias, e esta, a atribuição de tratamento diferenciado a membros de grupos 

racialmente identificados, possuindo como requisito fundamental o poder, ou seja, a 

possibilidade efetiva do uso da força, sem o qual não é possível atribuir vantagens ou 

desvantagens por conta da raça. Por fim, de modo interventivo, a máxima conclusiva, 

é de que a sociedade em que não tratar a desigualdade racial de forma ativa irá 

perpetuar a reprodução de práticas racistas, sendo fundamental o estabelecimento de 

práticas antirracistas para combater as microagressões e a violências explícitas. 
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Resumo: O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) é um movimento 

social camponês que surgiu em 1984, no Brasil, como objetivo de realizar a reforma 

agrária, praticar a produção de alimentos ecológicos e melhorar as condições de vida 
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no campo. Seus objetivos principais, de forma resumida, são: lutar pela terra, lutar 

pela reforma agrária e lutar por mudanças sociais no país. Apesar disso, a própria 

Reforma Agrária, objetivo central do MST, recebe várias críticas. Consequentemente, 

aqueles que são contrários à Reforma são também contrários a esse movimento. De 

acordo com o Senso Agro 2017, realizado pelo IBGE, o Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra organiza-se em 24 estados por todo o país, é composto por mais 

de 350 mil famílias, possui mais de 2 mil escolas públicas em seus acampamentos e 

desde 2017 é o responsável pela maior produção de arroz orgânico da América Latina. 

O presente trabalho faz uma análise do conteúdo histórico sobre o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e da luta que esse movimento enfrentou até 

alcançar a visibilidade e importância que tem em dias atuais. Por fim, busca dissertar 

quanto à oportunidade a pequenos produtores que é dada pelo movimento, 

analisando as possíveis falhas nas medidas jurídicas e administrativas no que atinge 

à proteção e organização deste movimento social. O estudo se mostra de grande 

importância, em vista da representatividade do MST e de seus anseios, similares aos 

de considerável parte da população do país. 

 
Palavras-chave: MST; Movimento Social; Reforma Agrária. 
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Resumo: O presente estudo tem por objetivo principal abordar as questões acerca da 

diferença salarial entre homens e mulheres em diversas áreas empregatícias, 

analisando, por conseguinte, os possíveis efeitos causados por esta diferença no 

futuro. Para tanto, inicialmente, a pesquisa demonstrará como está a situação das 

mulheres no mercado de trabalho hodierno, através de dados e pesquisas 

fundamentadas na atualidade. Não obstante, será estudado qual foi o conflito histórico 

que implicou em mudanças significativas no que tange à mulher no mercado de 

trabalho e como isso afeta não só o Brasil, mas o Mundo inteiro. Dessa forma, a 

dissertação também se aprofundará no meio jurídico e se este vem se tornando cada 

vez mais igualitário para todos. Neste viés, o projeto foi produzido com o foco em 

doutrinas hodiernas, casos concretos, na Legislação atual e em artigos científicos. Em 

conclusão, serão debatidos os meios pelos quais se pode chegar a salários mais 
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igualitários entre os gêneros, bem como, mudanças legislativas para garantir essa 

igualdade e direito de todas as pessoas.  

 

Palavras-chave: Mulher, Mercado de Trabalho, diferença, salário. 
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Resumo: A presente pesquisa busca apresentar, através de dados estatísticos e 

análise doutrinária, legislativa e jurisprudencial, a desigualdade social no Brasil, no 

que se refere à educação, agravada por conta do Covid-19. Isto se dá porque a 

disparidade na distribuição de renda brasileira é um problema histórico que gera uma 

gama de efeitos na sociedade, dentre os quais, na educação. Desta maneira, urge-se 

que o Estado garanta estes direitos sociais os quais são apontados pela Constituição 

de 1988. Neste sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos trouxe o 

reconhecimento e a promoção da igualdade social como princípio norteador na 

execução de políticas sociais no mundo todo. O ordenamento jurídico brasileiro, 

especialmente a Constituição Federal de 1988, abarcou este e outros princípios de 

forma expressa no intuito de reduzir desigualdades sociais, sobretudo na educação, 

considerada área estratégica na modificação desse cenário de desigualdades, mas 

que, com a pandemia de Covid-19, sofreu prejuízos incalculáveis, sobretudo os 

estudantes das escolas públicas. No que tange ao cenário brasileiro em relação à 

igualdade ao acesso à educação de qualidade, apesar de ser um direito 

constitucionalmente garantido, infelizmente o Brasil ocupa a 54° posição no Pisa. 

Portanto, as disparidades na qualidade da educação no país se tornaram ainda mais 

evidentes com a pandemia do Coronavírus, uma vez que o relatório da organização 

Todos Pela Educação divulgou um aumento de 171% na evasão escolar em 2021 em 

relação ao ano de 2019. Por isso, é mister conscientização social sobre esta situação, 

motivo pelo qual se justifica esta análise. 

 

Palavras-chave: Desigualdade Social; Educação; Covid-19. 
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Resumo: O presente artigo busca analisar, com base nas considerações científicas e 

discussões existentes, o combate às drogas no Brasil, englobando não só o tráfico, 

mas também o consumo de substâncias consideradas ilícitas no país. Para tanto, traz-

se, primeiramente, um pouco do contexto histórico sobre o surgimento dessa temática, 

traçando, posteriormente, duas linhas de pensamento para que seja gerada uma 

reflexão sobre o tema. A cruzada antidrogas ou o combate às drogas vem, desde 

muito tempo, tentando solucionar o problema, porém, ao longo dos anos, surgiu um 

outro pensamento sobre o tema, que analisou se as medidas de combate até então 

adotadas estavam sendo de fato eficazes. Por fim, o trabalho apresenta comentários 

e desenvolvimentos essenciais para a análise e entendimento do tema, como por 

exemplo a importância de se analisar todos os aspectos e possibilidades para que, de 

fato, o combate às drogas seja eficaz. O tema possui uma grande relevância, haja 

vista que, atualmente, o país  possui um cenário de incontáveis casos de mortes 

advindas do tráfico de drogas, bem como do consumo de substâncias consideradas 

ilícitas, sendo, portanto, uma das mazelas que assombram o Brasil. 

 

Palavras-chave: Drogas; Combate às drogas; Tráfico de drogas. 
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Resumo: O presente estudo tem por objetivo principal abordar as questões acerca da 

diferença salarial entre homens e mulheres em diversas áreas empregatícias, 

analisando, por conseguinte, os possíveis efeitos causados por esta diferença no 
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futuro. Para tanto, inicialmente, a pesquisa demonstrará como está a situação das 

mulheres no mercado de trabalho hodierno, através de dados e pesquisas 

fundamentadas na atualidade. Não obstante, será estudado qual foi o conflito histórico 

que implicou em mudanças significativas no que tange à mulher no mercado de 

trabalho e como isso afeta não só o Brasil, mas o Mundo inteiro. Dessa forma, a 

dissertação também se aprofundará no meio jurídico e se este vem se tornando cada 

vez mais igualitário para todos. Neste viés, o projeto foi produzido com o foco em 

doutrinas hodiernas, casos concretos, na Legislação atual e em artigos científicos. Em 

conclusão, serão debatidos os meios pelos quais se pode chegar a salários mais 

igualitários entre os gêneros, bem como, mudanças legislativas para garantir essa 

igualdade e direito de todas as pessoas.  

 

Palavras-chave: Mulher, Mercado de Trabalho, diferença, salário. 
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Resumo: As penitenciárias no Brasil encontram-se num estado preocupante, onde 

faltam muitas vezes as condições mínimas necessárias para a recuperação dos 

indivíduos que ali precisam permanecer para o cumprimento de suas penas. Logo, o 

objetivo desse trabalho é tratar sobre a realidade do ex-detento no retorno à 

sociedade, assim como entender como a pena é aplicada nos estabelecimentos 

prisionais e, também, sobre a ressocialização. Os presidiários são jurisdicionados pelo 

juiz competente, que faz sua função em consonância com a polícia judiciária, que 

realizam atividades de ofício e buscam a qualificação dos presos. Ademais, os entes 

federativos permanecem realizando manutenção em um sistema de penas conhecido 

internacionalmente por expressar a superlotação e, assim, em todo sentido são 

questionados por sua situação precária. A ressocialização é possibilitada pelas 

detenções penais, que permitem regime semiaberto, realizados em colônias agrícolas 

e industriais, onde os presos são capazes de vencer o preconceito no campo de 

trabalho, conquistando o acesso à justiça. No entanto, apesar dessa possibilidade, a 

realidade dos ex-detentos pode ser diferente da almejada, visto que muitos acabam 

sendo discriminados pela condição que carregam, dificultando-se, assim a 

ressocialização. Logo, está bem estabelecido na literatura científica que a 
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reintegração se faz através de um projeto de política penitenciária que tenha como 

finalidade recuperar os indivíduos apenados para que estes possam, quando saírem 

do estabelecimento prisional, serem reintegrados ao convívio social. Dessa forma, 

destaca-se que a ressocialização do preso envolve o poder público, trabalhando com 

ONGS, corporações e setor eclesiástico; ademais, necessita-se de ações 

coordenadas com o Estado, com a Família e com Sociedade para o alcance desse 

fim, ou seja, uma reinserção articulada na sociedade como instrumento de 

ressocialização e reeducação, buscando-se evitar a discriminação e o preconceito 

também. Entende-se, portanto, que é extremamente necessário ressocializar para não 

reincidir; porém, observou-se, na pesquisa, que, na prática, há um grande desafio na 

ressocialização do preso, diante dos preconceitos e discriminações pelas quais 

também passam com o seu retorno à sociedade; logo, é necessário uma capacitação 

de todos os envolvidos para que o “ressocializar” venha ser entendido não somente 

como um bem para o indivíduo condenado, mas sim um bem para a sociedade em 

geral.         

 

Palavras-chave: ressocialização, penitenciarias, sociedade. 
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Resumo: A violência e a discriminação contra as mulheres é algo que as atinge desde 

a antiguidade, sendo estas tratadas como objeto e inferiorizadas em tudo o que 

faziam, e, com relação ao ambiente de trabalho, não foi diferente. Historicamente, 

nota-se que o seu ingresso no mercado de trabalho se deu de forma recente, marcado 

por salários inferiores pela mesma função exercida por um homem, além de outras 

formas de abuso. Pesquisas mostram que 76% das mulheres já foram vítimas de 

violência no ambiente de trabalho (CATHO, 2018); em outra pesquisa, dados colhidos 

pela Laudes Foundation (2020) mostram que, quatro em cada dez mulheres, foram 

alvo de xingamentos, insinuações sexuais ou receberam convites de colegas homens 

para sair. Assim, esse trabalho visa analisar o crescimento da participação da mulher 

no mercado de trabalho, o impacto positivo da presença das mulheres no mesmo e, 

sob a luz da Constituição Cidadã, tratar sobre a importância da igualdade, 

principalmente no ambiente laboral, visando erradicar o preconceito e a discriminação 

que sofrem especialmente neste ambiente. Como exposto inicialmente, todos esses 

desafios que as mulheres enfrentam não são recentes; estão marcados pela história 
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da humanidade, fazendo parte de um sistema sócio-histórico que condicionou as 

mulheres a uma posição hierarquicamente inferior na escala de perfeição metafísica, 

produzindo um campo de força de relações assimétricas entre homens e mulheres na 

sociedade. Porém, nota-se que, com o passar do tempo, movimentos feministas 

conseguiram adquirir esses direitos para as mulheres através de muito esforço e luta 

contra o preconceito enraizado na sociedade. A partir da Revolução Francesa, 

surgíram os primeiros elementos que guiariam o que veio a ser tornar os direitos das 

mulheres no ocidente, sendo um marco para o início dos questionamentos em relação 

aos direitos civis, mesmo não trazendo consigo nenhum direito específico para a 

mulher. No Brasil, a grande mudança veio com a CF/88, mesmo que, anteriormente, 

as mulheres já tivessem alguns direitos conquistados. No entanto, apesar desses 

avanços, ainda se nota um aumento no desrespeito e na violência contra a mulher, 

principalmente no contexto da pandemia de Covid-19. Vale ressaltar que, apesar dos 

fatos isolados não parecerem configurar violência, o acúmulo dos pequenos traumas 

é que geram a agressão; ademais, o assédio moral, correspondente “a exposição de 

pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho, de 

forma repetitiva e prolongada, no exercício de suas atividades.” (TST, 2019, p. 06), 

pode perdurar por tempo indefinido, ferindo a vítima de forma silenciosa, e muitas 

vezes, sendo imperceptíveis por outras pessoas frequentes ao local de trabalho da 

vítima. Em virtude dos fatos mencionados, é clara a observação de que as mulheres 

ainda não conseguiram conquistar,  em sua  p len i tude ,  a igualdade que o Artigo 

5º da  Constituição de 1988 traz; contudo, com a criação de políticas públicas, é 

possível trazer a igualdade de oportunidades e tratamentos entre homens e mulheres, 

principalmente no mercado de trabalho, assim como de uma maior conscientização, 

onde a mulher passará a competir de “igual para igual” com os homens e, ainda, ter 

as mesmas oportunidades, como é de seu direito, além das proteções que lhe são 

direito, advindas do simples fato de ser mulher.  

 

Palavras-chave: violência, preconceito, igualdade, trabalho, mulher. 
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Resumo: O presente projeto tem como principal objetivo compreender o sistema 

punitivo no que tange as medidas de segurança aplicadas aos descumpridores da lei 

com idade inferior a 18 anos e, especificamente, compreender a redução da 
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maioridade penal e a função social do sistema carcerário brasileiro, a motivação da 

prática dos delitos do menor infrator e a análise sob o prisma sociocultural, 

demonstrando-se, assim, as dificuldades enfrentadas pelo Brasil com relação ao 

tema. Somado a isso, entender as políticas públicas existentes, que visam propiciar 

uma melhoria no que tange a vida desse indivíduo marginalizado, em conformidade 

com o Art. 1°, inciso III da Constituição Federal de 1988 c/c Art. 4° da Lei 8.069/90. A 

Constituição Cidadã dispõe sobre a dignidade da pessoa humana, evidenciando a 

importância da mesma e destacando que tais agentes necessitam de uma vida digna, 

uma vez que a falta dela é o motivo pelo qual ingressam as atividades delituosas. 

Quanto ao Art. 4° da referida lei, este dispõe sobre os agentes responsáveis pela 

proteção desse adolescente, quais sejam: a família, a sociedade e o poder público. A 

fim de possibilitar a consulta e a análise histórico-evolutiva do tema em questão, bem 

como suas consequências e dificuldades, utilizou-se o tipo bibliográfico de 

procedimentos, tendo como fontes a Constituição Federal de 1988, o Código Penal, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e outras legislações, e também revistas, artigos 

científicos etc.. Ao final da presente pesquisa, restou-se evidente a importância de 

compreender não só o cometimento do Ato infracional, mas buscar destrinchar os 

fatores que levaram o menor a cometer tal ato. O presente trabalho visou explicitar a 

falta de estrutura que o Brasil oferece nas instituições socioeducativas, 

consubstanciado na tese de que o menor ainda está em fase de formação psíquica; 

logo, reduzir a maioridade penal para cercear sua liberdade não apresentaria um 

resultado efetivo, uma vez que tal repressão impactaria diretamente seu inconsciente, 

bem como sua perspectiva de futuro, o que em muitos casos acarreta reiterados atos 

infracionais, pois o ciclo social que passa a estar inserido é ainda pior do que pertencia 

estando em liberdade. Sendo assim, é notório que o caminho mais preciso e eficaz, 

que por sua vez não mudaria somente o presente, mas também reverteria um futuro 

catastrófico, é a educação, mais precisamente a educação em tempo integral, posto 

que no referido modelo educacional essas crianças e adolescentes não seriam 

amparadas tão somente com o estudo em si, mas sim revestidas de uma 

multidisciplinariedade, em que o Estado investiria no conhecimento, tecnologia, 

desporto, cursos técnicos e quaisquer mecanismos, a fim de contribuir com a 

verdadeira sociabilização do menor, que, a posteriori, não seria mais visto como 

infrator, mas como o futuro próspero da nação brasileira. 

Palavras-chave: redução da maioridade penal; ato infracional; punibilidade; 

socioeducativo; educação. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo geral alertar sobre o bullying e suas 

variantes (cyber), em relação ao desenvolvimento social e educacional, reconhecendo 

situações e suas consequências para com o psicológico das vítimas, além de trazer 

uma reflexão sobre o tema quanto à aplicação das penalidade aos agressores. 

Inicialmente, cabe ressaltar que o Bullyng corresponde à prática de atos de violência 

física ou violência psicológica, repetitivas e incessantes, cometidos de forma 

intencional por um ou mais agentes agressores à uma vítima estabelecida; já o 

cyberllyng é um tipo de bullying caracterizado pelo uso de tecnologias digitais para 

sua atuação, podendo ocorrer nas mídias sociais, plataformas de mensagens, 

plataformas de jogos e celulares. O bullyng também é um tipo de comportamento 

repetitivo, com intuito de inferior medo, enfurecer ou envergonhar suas vítimas; no 

entanto, os efeitos desses comportamentos podem afetar tanto as vítimas quanto os 

agressores (bullies), acarretando consequências psicológicas aos indivíduos 

envolvidos. Neste sentido, podem ser associados ao Bullying os seguintes efeitos, 

como: baixa autoestima, dificuldade de aprendizado, dificuldade de socialização, 

ansiedade, medo e até em alguns casos depressão. Portando, segundo o filosofo 

Jean-Paul Sartre, "a violência, seja qual for a maneira que ela se manifesta, é sempre 

uma derrota" (REVUE UNIVERSITAIRE DE SCIENCE MORALE, 1968, p. 122). Nesse 

sentido, o bullying, que é caracterizado como uma intimidação sistemática, pode ser 

considerado uma derrota tanto para a vítima quanto para o agressor e, dessa forma, 

verifica-se que pode ser combatido com medidas de prevenção e de intervenção, 

como através de desenvolvimento sócio emocional dos alunos e, também, com uma 

formação e capacitação do corpo docente em relação a essa prática. Ademais, o papel 

da escola começa quando esta entende que é um local passível de bullying, e, assim, 

passa a informar professores e alunos sobre o que é o bullyng, buscando também 

meios de prevenção de tal prática, destacando-se que o papel dos professores 

também é fundamental neste processo. Logo, nota-se que um dos caminhos para se 

combater o bullying é o de oferecer eventos sobre a temática, como promover 

campanhas de conscientização, palestras e debates etc.. Nesses eventos, é possível 

falar diretamente com alunos, mas, também, capacitar educadores para discussão e 

solução da prática nas escolas. O professor deve assumir um papel relevante na 

prevenção e na identificação de atos que possam ser mostrados dentro de sala de 

aula que podem ser levados ao Bullying, já que essas ações podem ou não ocasionar 

situações propícias a essa prática dentro do ambiente escolar e fora dele.  
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Resumo: O presente trabalho refere-se à acessibilidade, mais especificamente no 

que tange ao autismo na área da educação e sua aplicabilidade no dia a dia, buscando 

apresentar as dificuldades dos autistas em sua incursão no âmbito escolar e as 

principais medidas tomadas para solucionar esses problemas. O objetivo desse artigo 

é expor, de forma simples e direta, as dificuldades encontradas pelos portadores 

desse espectro, bem como por seus responsáveis, no ingresso e adaptação em toda 

a sua vida educacional, observando possíveis mecanismos para que essas pessoas 

tenham uma vida plena em todos os seus aspectos, tanto na esfera privada, como na 

vida em sociedade. Dessa forma, esse trabalho apresenta uma abordagem do 

autismo na abrangência educacional em vista de sua relevância no atual cenário 

mundial, já que, pesquisas recentes apontaram que 1 a 2% das crianças e 

adolescentes no mundo são portadoras do transtorno do espectro autista, sendo 

primordial a imersão de mediadores para melhor adaptação nas escolas, bem como 

para o desenvolvimento das habilidades e potencialidades desses alunos. 
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Resumo: O presente estudo traz como temática a Assistência Social, que surgiu como 

uma política de governo no Brasil, na década de 1930, durante o governo de Getúlio 

Vargas. Nessa época, as bases ideológicas do Serviço Social eram relacionadas aos 

interesses da classe trabalhadora. Alguns dos principais fatos históricos que 

marcaram o início do chamado assistencialismo foram: A Constituição Federal de 

1934; a inexistência programas sociais; políticas de caráter fragmentado, 

desorganizado e instável, entre outros. Em suma, a Constituição Federal faz saber 

que Assistência Social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social e tem como objetivos a proteção à família, o amparo 

às crianças e adolescentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, entre 

outros. Hodiernamente, os benefícios assistenciais fazem parte da política da 

Assistência Social no país e são um direito de todos os cidadãos, assim como dever 

do Estado de assegurá-los. A Assistência Social causa um grande impacto positivo 

na sociedade e ajuda superar as vulnerabilidades sociais. Podemos dizer, então, que 

a legislação vem melhorando de acordo com as necessidades da sociedade, mas 

ainda há muito o que fazer na luta contra a desigualdade social, daí a importância do 

presente estudo, que visa demonstrar quão fundamental são os serviços prestados 

pela assistência social à população, bem como analisar o mecanismo de 

funcionamento dessa área governamental. 
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Fabiana Chagas Souza Alves; Lorena Lacerda Andrade; Maria Eduarda Correia Areas; Roberta Aparecida 

Rezende de Jesus; Rubiene Rola Lopes; Victor Luz Silveira Santagada 

FASAP 

Direito 

Contatos: victor_santagada@hotmail.com 

 

Resumo: A corrupção vem causando impactos negativos para o Brasil, a má 

aplicação de fundos que deveriam ser destinados ao desenvolvimento econômico e 

social e a falta de capacidade do estado de oferecer serviços básicos à população são 

consequências desse impacto. O Brasil vem piorando, nos últimos anos, sua 

classificação no ranking mundial da corrupção, que é elaborado com base em alguns 

fatores, dentre eles os índices de percepção da corrupção por parte da população. 

Diante disso, o presente estudo busca expor os tipos de corrupção mais ocorrentes 

no cenário nacional, fazendo uma análise sobre os instrumentos e mecanismos de 

combate existentes, visando subsidiar ao leitor uma melhor compreensão sobre esse 

fenômeno, o que se mostra de grande importância. Para alcançar os objetivos 

pretendidos, é realizada uma pesquisa qualitativa e bibliográfica, com a utilização de 

autores renomados e estudo dos instrumentos responsáveis por combater a 

corrupção no país, onde as pesquisas foram compactadas com exemplos práticos, 

como a operação lava-jato, iniciada pela Polícia Federal em março de 2014, 

desmantelou um grande esquema de mercado ilícito de câmbio, na qual muitos altos 

funcionários da Petrobras estavam envolvidos, e culminou na condenação de diversos 

envolvidos.  

 

Palavras-chave: Corrupção; Combate; Lava-jato. 

 

 

 

EDUCAÇÃO E COTAS RACIAIS NO BRASIL 

 

Daniel Robert Bastos; Mathias Bersacula Azevedo Scot; Diego Cretton Oliveira; Nicolas Silva Eccard; 

Italo Frontelmo Gabri; Victor Luz Silveira Santagada 

FASAP 

Direito 

Contatos: victor_santagada@hotmail.com 

 

Resumo: O presente estudo tem como objeto fazer uma análise das políticas de cotas 

raciais no país. Os problemas raciais no momento presente, são diversos, mas as 

cotas raciais tem sido alvo de atenção pública por anos, por meio de ações do Poder 
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Público e entidades educacionais privadas. As cotas raciais  são instrumentos de ação 

afirmativa utilizados em muitas universidades públicas e privadas brasileiras, cujo 

objetivo é favorecer grupos considerados historicamente excluídos e discriminados 

em função da suposta raça a que pertenceriam. O principal alvo dessas políticas 

públicas, no Brasil, são aqueles indivíduos considerados da raça negra. As cotas 

raciais são reivindicaões legítimas, porque, ao funcionar como um instrumento de 

inclusão social dos negros, elas os trariam para uma situação de igualdade fática 

maior em relação aos brancos no processo de seleção para ingresso em cursos 

superiores. Desde as últimas décadas, tem sido evidente um processo de expansão 

das vagas e o incremento no número de matrículas de estudantes de graduação no 

Brasil. Historicamente acessível para os estratos sociais mais privilegiados, as 

universidades e faculdades pelo país têm se tornado progressivamente mais abertas 

para camadas sociais que até então pouco usufruíam o direito à educação em nível 

superior. 

 

Palavras-chave: Cotas Raciais; Política de Cotas; Educação. 

 

 

DEMOCRACIA 

 

Ronam de Paula Souza; Emilly Bello G. de Carvalho; Isabelly Lima Cota; Mariana Ferreira de Paula; 

Lorram de Oliveira Zanata; Gilda Gomes Ferreira; Natália Mauricio Vieira; Victor Luz Silveira Santagada 

FASAP 

Direito 

Contatos: victor_santagada@hotmail.com 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta as delimitações da Democracia como uma 

forma de organização político social, em especial na sociedade brasileira. Esta 

conceitua-se, inicialmente, pela participação popular em esferas de diferentes matizes 

ideológicos e históricos. O artigo tem como principais fontes de pesquisa o cenário 

nacional, partindo de suas origens, desde a teoria clássica aristotélica até as 

definições mais atualizadas. Assim, a partir de uma evolução histórica, é possível 

chegar nos tocantes à esfera jurídica e ao debate multidisciplinar acerca da 

abordagem do tema. Sua forma de organização prevista nos códigos sociais abrange 

campos filosóficos, jurídicos, econômicos e sociais legisladores sobre os direitos de 

uma nação. A presente discussão busca elucidar as lacunas mais corriqueiras sobre 

a discussão democrática acadêmica e/ou prática, sendo de grande relevância, eis que 

fundamental reconhecer a importância do princípio democrático como valor essencial 

da pessoa humana, na medida em que o indivíduo é sujeito de direitos e deveres 

criados pelo Estado, necessitando, assim, obter meios de poder colaborar no sistema 

de organização e de administração do ser estatal. 
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Palavras-chave: Democracia; Estado democrático; Povo. 

 

 

 

 

 

DESIGUALDADE SOCIAL: ASPECTOS ECONÔMICOS, EDUCACIONAIS 

E DE ACESSO À SAÚDE, EM SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA 

 

Maria Granado Neves; Luysa Lima da Silva; Giseli Curty da Cunha Castilho; Giovana Rezende da Silva; 

Samuel da Silva Ferreira; Rian Damazio Goulart; Claudia Lage Neves; Victor Leite Ferreira Júnior; Victor 

Luz Silveira Santagada 

FASAP 

Direito 

Contatos: victor_santagada@hotmail.com 

 

Resumo: O presente trabalho traz como temática a desigualdade social, 

compreendida como um processo inerente aos traços das relações da sociedade, 

logo, na diferença existente na acessibilidade aos direitos. Posto isso, compreende-

se a desigualdade social como um feito histórico decorrente da existência da 

divergência de classes existentes, em questão, no setor econômico e educacional, 

que afetam em grande proporção o cenário mundial, e, a nível nacional, mais 

estritamente o norte e nordeste brasileiro – áreas nacionais mais negligenciadas. 

Desta forma, para obtenção de dados foram utilizados trabalhos de diferente autores 

e estatísticas que comprovam a distribuição heterogênea das riquezas e, 

consequentemente, das infraestruturas decorrentes da mesma. A análise da temática 

possui caráter imprescindível, uma vez que tem o condão de auxiliar o operador do 

direito a desenvolver uma visão mais abrangente na execução da justiça, assim como 

permitir que todos possam ter um olhar mais ativo aos problemas sociais existentes. 

Para atender os objetivos da pesquisa, fora adotada uma metodologia de Revisão de 

Literatura, bem como realizados questionários mistos para os moradores da cidade 

de Santo Antônio de Pádua, município do Noroeste do Estado do Rio de Janeiro, por 

meio do Google Forms, possibilitando uma análise quanti-qualitativa, levantando os 

dados para uma maior compreensão do reflexo da desigualdade social no acesso à 

saúde, em nossa região. 

 

Palavras-chave: Desigualdade Social; Sociedade; Economia 
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COMBATE ÀS DROGAS NO BRASIL 

 

Hanry Felix El-Kouri Filho; Mariana Duarte Macedo; Manoel dos Reis Oliveira; Marcos Vinicius Ávila 

Souza; Victor Luz Silveira Santagada 

FASAP 

Direito 

Contatos: victor_santagada@hotmail.com 

 

Resumo: O uso de drogas é um fenômeno antigo na sociedade e constitui um grave 

problema de saúde, com sérias consequências no futuro de jovens e da sociedade, e, 

a depender do tipo de substância, elas podem aumentar ou diminuir a atividade mental 

e produzir distorções na percepção, ou seja, os efeitos são variados dependendo da 

droga ou até mesmo pelo próprio usuário, estimula na atividade física, no aumento do 

sono, sendo comum ocorrer sensação de poder, aliviam tensão, relaxamento dos 

músculos, causam tonturas, falta de ar, dupla visão, perda de memória, náuseas, 

delírio, alucinações, palidez, taquicardíaco e entre outros. O presente trabalho, 

portanto, busca evidenciar, desde o período histórico até os dias hodiernos, a inserção 

das drogas no Brasil e os métodos combativos utilizados para conter essa 

problemática, apresentando também as particulares falhas do sistema de segurança 

pública e como essa relação afeta a sociedade, principalmente entre jovens e 

crianças. O objetivo deste artigo é conscientizar, e, por consequência, prevenir a 

motivação que possa levar o indivíduo a fazer uso de substâncias ilícitas, e também 

evidenciar as injustiças e o preconceito sofrido pelos usuários. 

 

Palavras-chave: Drogas; Combate; Legalização. 

 

 

A INCLUSÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE 

 

Gabriela Beliene da Silva Costa; João Victor Kort Kamp Menegat; Thales Oliveira Magalhães; Thallia 

Santos Cadena; Yago Berriel Cidade; Victor Luz Silveira Santagada 

FASAP 

Direito 

Contatos: victor_santagada@hotmail.com 

 

 

Resumo: O presente estudo tem o condão de analisar a situação dos idosos na 

sociedade brasileiro, sua história de luta por inclusão e as políticas públicas existentes 

país que visam a garantia dos direitos dessa classeque representa uma considerável 

parcela da população e carecem de uma atenção especial, em vista da fragilidade 

advinda com a velhice. Para a Organização Mundial da Saúde (OMS), idoso é todo 
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indivíduo com 60 anos ou mais. O mesmo entendimento está presente na Política 

Nacional do Idoso (instituída pela lei federal 8.842), de 1994, e no Estatuto do Idoso 

(lei 10.741), de 2003. A primeira tem como objetivo assegurar os direitos sociais do 

idoso, entre eles à saúde, ao trabalho, à assistência social, à educação, à cultura, ao 

esporte, à habitação e aos meios de transportes, criando condições para promover 

sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade. A segunda vem 

regular todos esses direitos, concedendo a quem tem 60 anos ou mais, por exemplo, 

atendimento preferencial em estabelecimentos públicos e privados e prioridade na 

formulação e na execução de políticas sociais públicas específicas. Atualmente, a 

inclusão dos idosos na sociedade é um tema bastante relevante, pois são diversos 

problemas enfrentados por esse grupo no que tange à garantia de seus direitos. Ante 

as dificuldades que essa considerável fração da sociedade enfrenta, faz-se necessária 

a criação de políticas públicas que visem sua inclusão, daí a importância do debate 

acerca da temática ora proposta. 

 
Palavras-chave: Idoso; Estatuto do Idoso; Integração. 

 

 

 

 

MEIO AMBIENTE: UMA ANÁLISE DO CENÁRIO AMBIENTAL BRASILEIRO 

 

Jorge Soares Rainho Filho; José Miguel Sadi Neto; Lívia Procópio Bereta Andrade; Sávio José Pedrosa 

Rodrigues; Thaís das Graças Sanches; Victor Luz Silveira Santagada 

FASAP 

Direito 

Contatos: victor_santagada@hotmail.com 

 

Resumo: O Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo, com mais de 

116.839 espécies animais e 46.355 espécies vegetais conhecidas. Isso torna a pauta 

ambiental de extrema relevância para o território nacional. O presente estudo tem o 

intuito de analisar o contexto atual do meio ambiente no cenário nacional, fazendo 

uma abordagem sobre a estrutura da política nacional de meio ambiente, associando-

a com o bem-estar populacional. O objetivo é refletir a respeito da eficácia das políticas 

públicas relacionadas ao meio ambiente existentes, que formam a legalidade do país. 

Para alcançar os objetivos pretendidos, é realizada uma pesquisa qualitativa e 

bibliográfica, com a utilização de autores renomados e órgãos responsáveis por gerir 

o meio ambiente no país, onde as pesquisas foram compactadas com a vivência de 

cada participante em suas respectivas cidades. O tema se mostra de grande 

relevância, já que o meio ambiente equilibrado é requisito de suma importância para 

o bem-estar populacional, contribuindo para uma vida digna de todos. 
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Palavras-chave: Meio ambiente; Bem-estar; Ambiental. 

 

 

 

IGUALDADE DE GENÊRO NA POLÍTICA: MULHERES NO EXERCÍCIO DO 

PODER 

 

Leticia Rodrigues Fonseca; Bianca Games Severiana; Amanda da Silva Vaz; João Vitor Clemente da 

Silva; Laiz de Oliveira Zanata; Victor Luz Silveira Santagada 

FASAP 

Direito 

Contatos: victor_santagada@hotmail.com 

 

Resumo: A luta das mulheres em busca de seus direitos, visibilidade e respeito vem 

de muito tempo, o que se confirma pelo fato de que o direito ao voto feminino só foi 

conquistado no ano de 1932. Apesar dos avanços, as mulheres ainda representam 

um número muito inferior no que tange à ocupação de cargos políticos. Em vista disso, 

as regras eleitorais foram alteradas, criando-se as chamadas cotas eleitorais de 

gênero, exigindo um percentual mínimo de candidatos do mesmo partido de gênero 

diverso. Ainda assim, a presença feminina no ambiente político no Brasil ainda é muito 

pequena, ou seja, mesmo as mulheres serem maioria entre os 150 milhões de 

eleitores, somando 53%, são minoria nos cargos de representação. O presente 

estudo, então, busca fazer uma análise sobre a igualdade de gêneros no meio político, 

fazendo uma abordagem sobre a luta das mulheres por um espaço também na 

política, mostrando-se uma temática de muita relevância. 

 

Palavras-chave: mulher; política; eleições. 

 

 

 

SAÚDE – UM DIREITO DE TODOS 

 

Alvaro Nascimento Rodrigues Brum; Emily Fernandes Dias; Helena Reis Vaz da Silva; Kássia Abrantes 

Muniz Pereira; Kauã da Silva Ribeiro; Victor Luz Silveira Santagada 

FASAP 

Direito 

Contatos: victor_santagada@hotmail.com  

 

Resumo: O presente trabalho visa fazer uma análise sobre a saúde como direito 

fundamental do indivíduo, evidenciando a incumbência do Estado de assegurá-la por 



57 
 

meio de políticas públicas eficientes. Dessa forma, a finalidade do estudo é o de 

destacar a importância e seriedade da saúde pública, como condição básica de 

sobrevivência a todo ser humano em circunstâncias semelhantes. Para tanto, a 

pesquisa partiu da definição traçada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 

1947, de saúde como sendo um estado de completo bem-estar físcio, mental e social, 

e não apenas a ausência de doenças. Considerando a efetivação deste recurso, é 

irrevogável a necessidade da complementação participativa da população no campo 

da saúde. Em razão disso, o próprio texto constitucional, em seu art. 196, aponta como 

consequência a garantia do direito à vida e da dignidade da pessoa humana. Sendo 

a saúde fundamental, cuja garantia é necessária à existência humana, analisar 

prestação estatal desse direito, apontando os mecanismos de funcionamento da 

gestão pública de saúde no país, mostra-se uma tarefa bastante relevante, eis, então, 

o intuito da presente empreitada. 

 

Palavras-chave: Saúde; Direito Fundamental; Saúde Pública 

 

 

 

SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Emanuele Theobald Biasse; Guilherme Mendonça Nascimento; Laura Pereira Lutterbach; Rafaella Duarte 

Oliveira; Raphael Vidipó Souza; Víctor Leite Ferreira Júnior; Victor Luz Silveira Santagada 

FASAP 

Direito 

Contatos: victor_santagada@hotmail.com 

 

Resumo: O presente trabalho apresenta como tema a compreensão da Segurança 

Pública na realidade brasileira. Por meio da metodologia da pesquisa bibliográfica, o 

trabalho tem o objetivo de apresentar a segurança pública através de normas, 

conscientização, comportamentos, princípios, leis e doutrinas, visando o maior 

entendimento dos fatores associado à temática. O momento histórico vivenciado na 

contemporaneidade está marcado por crises econômicas, éticas e político-

institucionais, nas quais tem se gerado uma crescente sensação de insegurança nos 

cidadãos. Ao longo da pesquisa são analisadas questões essenciais para a 

viabilização mútua entre os setores públicos da comunidade, que visa entender o 

estabelecimento de uma democracia equitativa e igualitária, com o processo de 

formulação do Direito individual, os meios em que o Governo Federal presta seus 

serviços, o modelo de polícia utilizado no Brasil e as vertentes de um país desigual. A 

partir de iniciativas públicas, situações de direito, liberdade e deveres proporcionam 

ganhos em segurança para cidadãos, instituições e para a próprio Estado Brasileiro. 

Notável que, através dos profissionais de segurança pública, é que o Estado garante 
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a todos os indivíduos a concretização de direitos, assim, esses profissionais tornam-

se os guardiões e principais efetivadores de direitos fundamentais, por isso a grande 

importância de reflexões a cerca do tema, pretendidas pelo presente estudo. 

 

Palavras-chave: Segurança Pública; Polícia; Criminalidade. 

 

 

 

O SISTEMA ELEITORAL DO BRASIL 

 

Marcely Couto da Silva; Gabriela Freitas Silva; Anna Laura Ladeira Mendes; Karolina Guimarães do 

Nascimento; Victor Luz Silveira Santagada 

FASAP 

Direito 

Contatos: victor_santagada@hotmail.com 

 

Resumo: O presente estudo busca analisar o Sistema Eleitoral Brasileiro, que 

relaciona-se ao conjunto de meios utilizados para escolha de representantes e 

governantes integrantes do Estado brasileiro. O atual sistema é definido pela 

Constituição de 1988 e pelo código eleitoral (lei. 4.737 de 1965), além de ser regulado 

pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no que lhe for delegado. Na própria constituição 

encontram-se definidos dois sistemas eleitorais distintos, que são detalhados no 

código eleitoral: Eleições Proporcionais para a câmara dos deputados, espelhando 

nos legislativos das esfera estadual e municipal, e eleições majoritárias em dois turnos 

para presidente e demais chefes do executivo nas outras esferas. O presente estudo, 

portanto, tem o condão de analisar a sistemática eleitoral do país, apresentando o 

funcionamento e peculiaridades dos métodos de escolha dos representantes do povo, 

sobretudo em vista da reforma eleitoral oriunda da emenda constitucional número 111, 

que modificou as normas para as eleições do país já para o próximo pleito, além de 

fazer uma abordagem histórica do sistema eleitoral no país, seu funcionamento e 

importância para o Estado Democrático de Direito. 
 

Palavras-chave: Eleições; Sistema Eleitoral; Sufrágio. 
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A AÇÃO POLICIAL, O PROCESSO DE CRIMINALIZAÇÃO SECUNDÁRIA E O 

RACISMO ESTRUTURAL 

 

Lorena Corrêa Souto 

FASAP 

Direito 

Contatos: lorenacsouto123@gmail.com 

 

Resumo: O presente artigo busca relacionar uma das principais características da 

sociedade contemporânea - o racismo e marginalização do jovem negro - com o 

processo de criminalização secundária e com a persecução penal Lato sensu. Para 

tal, adota-se uma perspectiva subjetiva do Estado enquanto instrumentalizador da 

dominação de classe, característica que marca todas as épocas históricas salvo a 

primitiva (FERNANDES, 1995). Com vistas a demonstrar concretamente a 

problemática aludida, far-se-á, ainda, uma análise jurisprudencial acerca da força 

probante do depoimento policial e como tal prova é um dos principais instrumentos 

para a condenação de jovens, negros e de baixa escolaridade, por crimes muitas 

vezes lacônicos no que tange a prova robusta de autoria e materialidade. A análise 

da jurisdição dos tribunais locais fornecerá o mais valioso para o estudo pretendido: a 

constatação fática de que o encarceramento em massa é um desdobramento das 

práticas de governo racializadas e com uma identidade de classe e raça definida do 

Estado brasileiro. 

Palavras-chave: Racismo; Marginalização; Criminalização 
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CIÊNCIAS DA SAÚDE  

 

ENFERMAGEM  

 

LIDERANÇA DO ENFERMEIRO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) E 

SUA RELAÇÃO COM O AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Gilcilene Cabral; Fabrício Pedro; Patrícia Oliveira; Victória Guimarães; Mariana Reis; Luiza Cosendey 

Souza 

FASAP 

Enfermagem 

Contatos: gilcipereira@gmail.com / (22) 981128801 

 

Resumo: A unidade de terapia intensiva é um cenário de alta complexidade, dinâmico 

e especializado em fornecer cuidados a pacientes graves é instável. O enfermeiro líder 

dessa esfera tem como finalidade motivar as pessoas a buscarem o melhor de si e 

procurar soluções inovadoras em conjunto, o exercício da liderança na enfermagem é 

uma prática que exige conhecimento, avaliação pessoal e habilidades para 

sensibilizar uma equipe, além da tomada de decisões fundamentais na assistência, 

contudo, na carência de uma gestão organizada tais particularidades resultam no 

desgaste e sofrimento dos profissionais, favorecendo os conflitos relacionais. Sendo 

assim importante apoiar a liderança em base de justiça, responsabilidade, ética e 

compreensão, entre outras estratégias que o enfermeiro líder deverá colocar em 

prática no intuito de visar o bem estar físico, emocional e social de cada indivíduo. Em 

vista disso o objetivo desse artigo é compreender como a liderança nas relações de 

trabalho da enfermagem em unidades de terapia intensiva pode contribuir de forma 

coletiva. Através da revisão de estudos bibliográficos nos permitiu identificar alguns 

principais papéis do enfermeiro líder desse campo; que consiste em obter a história 

do paciente, fazer exame físico, coordenar sua equipe de enfermagem não só na 

distribuição de tarefas mais sim sobre o conhecimento de si mesmo e das 

individualidades de cada um dos componentes dessa equipe. Ainda assim se justificou 

que tais profissionais líderes de enfermagem encontram muitos desafios e 

contratempos em virtude da falta de apoio da rede. A busca na literatura nos mostrou 

que a liderança em enfermagem envolve aspectos amplos, como gerenciamento dos 

enfermeiros nas diferentes unidades hospitalares, e quando relacionados à unidade 

de terapia intensiva, focalizam condições ambientais e fatores relacionados à gestão 

de modo geral, condições nas quais as características do ambiente influenciam na 

satisfação profissional e nas práticas do cuidado de enfermagem. 

 

Palavras-chave: equipe, líder e enfermeiro. 
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HISTÓRIA DA ENFERMAGEM E O SEU CONTEXTO HISTÓRICO 

 
Gabriel Pojano; Tamires Passos; Roberta Lamarca; Alcimara Gabry; Laura Gomes; Isabelle Matos; 

Helena Nascimento; Luiza Cosendey Souza 

FASAP e UNESA 

Enfermagem 

Contatos: gabriellpojanoo99@gmail.com / (22) 981218980 

 

Resumo: Esse resumo é fruto de um projeto de pesquisa de revisão bibliográfica, 

foram ultilizados para buscas de artigos e textos nas plataformas Google acadêmico 

e SciELO. Trata-se de um projeto de pesquisa de revisão bibliográfica e documental, 

além de uma reflexão sobre a importância da História da Enfermagem para a pesquisa 

e para o ensino da Enfermagem. Discute sobre os objetos da História da Enfermagem 

tratados por enfermeiras brasileiras e de outros países. Tem como objetivo discutir 

criticamente as práticas de enfermagem hospitalares que foram construídas 

historicamente, impregnadas dos sentimentos de humildade, submissão, amor ao 

próximo incondicional, mas também destacar o poder/saber silencioso que foi 

posteriormente verbalizado e difundido por Florence Nightingale, ao criar a escola de 

enfermagem que serviu de modelo as demais. A enfermagem surgiu antes mesmo de 

Cristo, ainda que na época não tivesse este nome técnico. Sua origem aponta para 

homens e mulheres que cuidavam do bem estar dos enfermos, tanto garantir uma 

situação digna de saúde básica e de sobrevivência. A Enfermagem emerge, 

procedentes de várias partes do mundo, nomes ilustres pertinentes à organização 

profissional em cenários semelhantes de guerras, como a da Crimeia (1853-1856) e 

a do Paraguai (1864-1870), este último, um país vizinho ao Brasil. Pela natureza da 

sociedade, em seu caráter predominantemente machista, e diante de processos 

históricos, essas guerras chegaram a se ver envolvidas com questões de gênero e 

vulnerabilidades vigentes à época, ainda frágil de recursos humanos, materiais, 

métodos assistenciais e de trabalho em saúde. Florence Nigthingale e seus 

pressupostos, de uma forma ou de outra, contribuiu, em sua época, para a melhoria e 

o desenvolvimento da saúde, mantendo-se, até os dias atuais, como fonte de 

inspiração e alvo de pesquisa para estudiosos em todo o Mundo. Algumas de suas 

práticas de observação, pesquisa, experiência e arte estão começando a ser 

redescobertas, com o propósito de resgatá-las na prática atual de enfermagem, o que 

inclui respeito ao ser humano sempre estiveram ligados à história da enfermagem 

enquanto profissão, considerando que apenas a partir da fundação da Escola de 

Enfermagem no Hospital Saint Thomas, inicia-se o período conhecido como 

Enfermagem Moderna em todo o mundo. Neste sentido, a história torna-se aberta a 

aproximações e afastamentos das verdades e seus significados. Ao longo do tempo, 

os avanços e modificações no âmbito do processo saúde doença, também trouxeram 

aos profissionais de enfermagem avanços no processo do cuidar, fazendo da 

profissão hoje uma ciência do cuidar, autônoma, respeitada e indispensável nos 

cuidados da saúde em qualquer aspecto do indivíduo, família e comunidade 

A enfermagem é uma profissão que ao longo do tempo vem desconstruindo e 

construindo sua história. A sua relação com a sociedade é permeada pelos conceitos, 

preconceitos e estereótipos que se estabeleceram na sua trajetória histórica e que 
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influenciam até hoje a compreensão de seu significado enquanto profissão da saúde 

composta de gente que cuida gente. 

 

Palavras-chave: Enfermagem, história, Nightingale 

 

 

 

 

 

ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

NA ENFERMAGEM 

 

Amandha Aguiar; Emilly Carvalho; Larissa Carvalho; Lara Reis; Ramon Carvalho; Stefani Amaral; Karla 

Dias; Luiza Cosendey Souza 

FASAP 

Enfermagem 

Contatos: (22) 999148494 
 

Resumo: A violência entre crianças e adolescentes é uma realidade que vem 

crescendo gradativamente no Brasil, encontra-se enraizada na trajetória da 

humanidade e despertando nos dias atuais. Se tornando um alarmante na saúde 

pública e sendo presente na vida do profissional de saúde. A atenção primária é chave 

para se introduzir nessa temática devido ao contato entre os profissionais e 

comunidade. Tendo o enfermeiro um papel fundamental para penetrar no ciclo da 

violência e não permitir sua continuidade. Entretanto, nota-se que o enfermeiro não 

sabe seu papel frente a esse assunto. Se colocando muita das vezes incapaz de 

interpor frente a esses casos. Sendo complexo porque além de compreender a vítima 

é preciso adentrar em sua vida familiar que por muita das vezes a violação começa 

por um parentesco afetivo. Sua participação é de extrema importância, com isso, 

obteve resultados significativos que garantiram a proteção de crianças e 

adolescentes. A exemplo da redução da mortalidade infantil. Portanto o objetivo desse 

artigo é se aprofundar no papel do enfermeiro diante das dificuldades na prevenção 

da violência contra crianças e adolescentes. Através da revisão de estudos 

bibliográficos nos permitiu distinguir três principais papeis do enfermeiro frente a esses 

casos. Na atenção primária sendo eles: identificação dos casos, notificação 

compulsória e prevenção e promoção, contudo se justificou que os profissionais 

enfrentam muitos obstáculos e desafios. Se mostrando notáveis a ausência de 

formação e qualificação, insegurança e omissão de rede de apoio. O correto é 

capacitar profissionais para atuar na defesa dos direitos das crianças e adolescentes 

em situações de violência física, psicológica, negligencia, abandono, abuso sexual, 

exploração do trabalho infantil, exploração sexual, comercial e tráfico para esses fins, 
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em uma compreensão preventiva. Assim, se concluindo a pertinência da abordagem 

da temática nas grades curriculares do curso de enfermagem e a importância de uma 

rede de fluxograma organizado e flexível para o enfrentamento desses casos. 
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Resumo: Para compreender a enfermagem na prevenção e promoção da saúde 

atuando na estratégia da saúde da família, é importante conhecer as ações do 

enfermeiro na promoção da saúde e seus desafios frente a Estratégia Saúde da 

Família. Assimilar a importância da atuação do enfermeiro na prevenção e promoção 

da saúde na comunidade, e a estrutura organizacional das ESF, analisando a 

hierarquia profissional e identificando os desafios enfrentados a fim de melhor atender 

a população. Para a elaboração desse trabalho, foi realizado um levantamento de 

informações e conhecimentos acerca do tema Enfermagem na Prevenção e 

Promoção da saúde atuando na estratégia da saúde da família. A pesquisa utilizou 

diferentes materiais bibliográficos já publicados, e por diversos autores, analisando 

dados da promoção da saúde, políticas e programas de lei, ESF e o papel do 

enfermeiro frente a essa empreitada, através da plataforma SciELO. Ao estudar o 

tema, podemos dizer que o SUS foi criado com o intuito de unificar e qualificar a rede 

de atendimento à saúde para a população. Através desses sistemas, obtivemos a 

Atenção Básica, onde por meio das ESF realizam o trabalho de contínua assistência, 

suporte e entendimento a população mediante a uma equipe multidisciplinar. A ESF 

tem o potencial de alcançar seus usuários em condições sociais, ambientais e 

econômicas diferentes, pelo fata das visitas domiciliares criarem um vínculo entre a 

família e os profissionais. O enfermeiro tem um papel fundamental enquanto gestor 

das unidades de saúde, além do trabalho com a equipe é de suma importância garantir 

autonomia e orientação para os usuários, promovendo ações e conscientizando 

quanto ao cuidado e as prevenções de doenças. Podemos destacar com base na 

pesquisa que o ofício do enfermeiro e sua equipe consiste em monitorar as condições 

de saúde da sua comunidade local, realizando levantamentos, atendimentos 

presenciais e acompanhamento domiciliar, bem como a intervenção em agravos 

mailto:juliaapfaria@gmail.com


64 
 

patológicos, trazendo autonomia para seus clientes, como orientações e 

questionamentos em forma de diálogos, estreitando o relacionamento interpessoal, 

desmontando a importância nas ações realizadas na atenção primária para a saúde 

da população, mediante a prevenção e cuidado. (COSTA it al, 2014). Para a estratégia 

e o desenvolvimento da educação em saúde, podemos utilizado o Círculo de Cultura 

proposto por Paulo Freire. Esse círculo de cultura é um termo criado para representar 

um espaço dinâmico de aprendizagem e troca de conhecimentos. Onde os indivíduos 

se reúnem no processo de educação para investigar os temas de interesse mútuo. 

Debatem situações-problemas e circunstâncias reais, que levam à reflexão da sua 

realidade, para, em seguida, decodificá-la e reconhecê-la. Isso é uma estratégia 

poderosa de comunicação horizontal, uma vez que, o compartilhar experiências, 

usando de uma linguagem comum tornasse de fácil acesso a todos os membros do 

grupo, o que auxilia na escolha da intervenção mais eficaz e efetiva (SALCI it al,2013). 

Em geral, o trabalho em equipe, de forma colaborativa, com comunicação, voltada 

para o objetivo comum, que é o cuidado ao usuário, dinamiza e qualifica o atendimento 

que é realizado e amplia as possibilidades de resolução. A comunicação é 

imprescindível para o desenvolvimento da própria equipe e na construção do processo 

desse trabalho promovendo a integração. A mediação, permite articular das ações e 

a junção dos saberes das diferentes áreas envolvidas no cuidado com a finalidade de 

interação e cooperação entre os envolvidos para a construção de consensos e 

desfechos pertinentes a cada situação. (VICARI it al, 2022). Com tudo, a promoção e 

a prevenção trata-se de processo continuo e em conjunto, onde o profissional de 

enfermagem, deve sempre buscar ferramentas e meios para solucionar os conflitos 

visando o bem estar individual e coletivo. 
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Resumo: Objetiva-se, com este trabalho, descrever as mudanças no âmbito 

hospitalar, em relação a prática de educar e promover a saúde, descrevendo a 

importância da educação em saúde nos hospitais e discutir o papel da enfermagem 

no cenário de educar e promover a saúde. O trabalho em saúde é bastante amplo e 
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de múltiplas dimensões, em interações fundamentais em tomadas de decisões e 

procedimentos, ao educar a população, a comunicação entre enfermeiro-paciente se 

tornara mais eficaz. Utilizou-se como referencial metodológico o método de pesquisa 

exploratória que permite aprofundar o entendimento sobre fenômeno específico por 

meio da síntese de múltiplos estudos. A codificação e análise dos dados evidenciaram 

que a maioria das práticas educativas não estava orientada ativamente em direção à 

promoção da saúde no sentido de fortalecimento da autonomia na gestão dos 

processos de saúde, da participação social e do emprego de abordagens dialógicas 

de ensino. Entretanto, observam-se movimentos de ruptura em relação aos modelos 

de educação hegemônicos na atenção primária. Mostra-se que as soluções podem 

ser conduzidas em dois sentidos, incluindo mudanças individuais e mudanças 

organizacionais. Portanto, é preciso que os especialistas tenham profundo 

conhecimento da viabilidade das áreas de intervenção e compreendam suas funções 

e seus papéis na prática da saúde pública. Acredita-se que hoje seja possível uma 

mudança de paradigma, no que diz a respeito à promoção da saúde em ambientes 

hospitalares, onde a clínica e a técnica predominaram e ainda predominam até hoje. 

As necessidades atuais dos indivíduos suscitam que novo olhar, nova postura, outra 

cultura seja cultivada no interior dos hospitais, tendo como objetivo a saúde ao invés 

da doença. A educação em saúde vai muito além do fator não adoecer, ela aborda os 

aspectos, físicos e mental, ambiental, social, pessoal e emocional, evidenciando 

assim um cuidado personalizado para cada pessoa, e não de forma ampla. A escolha 

do tema foi para demonstrar como a educação e a promoção em saúde é capaz de 

mudar o cenário de doenças e cuidados, incentivando a pesquisa sobre o assunto 

levando assim uma maior visibilidade, tornando assim mais comum essas práticas em 

hospitais, escolas e outros meios de comunicação. 
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Resumo: A diabetes tipo 1 sucede quando a geração de insulina do pâncreas é 
pouco, já que suas células sofrem de morte autoimune. O pâncreas do ser humano 
perde a capacidade de fornecer insulina em decorrência de uma irregularidade do 
sistema imunológico, fazendo com que nossos anticorpos rompam as células que 

mailto:Ranielyelias17@gmail.com


66 
 

formam esse hormônio. Nesse contexto, o corpo acaba investindo as células que 
fornecem insulina por não identificarem mais elas como sendo da pessoa. A diabetes 
do tipo 1 ocorre geralmente cerca de 5% a 10% dos pacientes com diabetes. Os 
afetados pela diabetes tipo 1 têm necessidade de injeções diárias de insulina para 
preservar a glicose no sangue em quantidades normais e apresenta-se risco de vida 
se as doses de insulina não são fornecidas diariamente. A diabetes do tipo 1 podem 
ocorrer em qualquer idade, mas geralmente é comum ser identificado em crianças, 
adolescentes e jovens. Nosso objetivo é compreender a prevenção na atenção 
primária e o apoio da enfermagem em crianças e adolescentes com diagnóstico de 
diabetes mellitus tipo I. Apresentar informações sobre a diabetes mellitus tipo I. 
Descrever as causas que levam um indivíduo a adquirir essa doença e como é o 
tratamento. Discutir o tema diabetes mellitus tipo I especificamente na infância e 
adolescência. Desse modo, este artigo irá abordar o tema diabetes mellitus tipo I na 
infância e adolescência, além de citar seus riscos ocasionados na saúde, a prevenção 
primária e o apoio da enfermagem. Desse modo, que ferramentas sociais têm sido 
utilizadas para promover o autoconhecimento da Diabetes Mellitus tipo I às crianças 
e adolescentes no Brasil? O processo de educação em saúde do usuário deverá ser 
contínuo e iniciado na primeira consulta, os indivíduos com presença de fatores de 
risco requerem investigação diagnóstica laboratorial. A consulta de enfermagem tem 
o objetivo de conhecer a história pregressa do paciente, seu contexto social e 
econômico, grau de escolaridade, avaliar o potencial para o autocuidado e avaliar as 
condições de saúde. É importante que o enfermeiro estimule e auxilie a pessoa a 
desenvolver seu plano de autocuidado em relação aos fatores de risco identificados 
durante o acompanhamento. Assim, este estudo baseou-se em uma estratégia 
qualitativa de pesquisa, de caráter exploratório, por meio de artigo científico, dados 
estatísticos, foi conduzida em fontes de dados nacionais (SciELO), internacionais 
(BVS) e Google acadêmico. 
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Resumo: Diabetes Mellitus (DM) é representado como um conjunto de distúrbios 

metabólicos que se caracteriza por hiperglicemia devido à deficiência do hormônio 

insulina no organismo. No mundo hoje, a grande maioria das causas de mortes pode 

ser atribuída ao diabetes (DM) e as suas complicações, existem aproximadamente 

415 milhões de pessoas adultas com Diabetes mellitus no mundo. É necessário 

explicar que existem 3 tipos da doença, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e a diabetes 
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gestacional. Nosso projeto fala especificamente do diabetes gestacional ou Diabetes 

Mellitus Gestacional (DMG). Na primeira etapa desse projeto foi realizado uma 

pesquisa com o objetivo de colher dados sobre o Diabetes Mellitus Gestacional, com 

isso podemos relatar que esse distúrbio metabólico tem uma prevalência de 3% e 25% 

das gestações, dependendo do grupo étnico, da população e por critério de 

diagnóstico utilizado. Na pesquisa também obtemos informações sobre alguns 

sintomas mais comuns em gestantes como: cansaço excessivo, ganho excessivo de 

peso na gestante ou no bebê, visão turva e boca seca. Foi constatado também que a 

causa do diabetes gestacional não possui conhecimento preciso do porquê ela se 

desenvolve. Com isso foi definido para a segunda etapa uma pesquisa com objetivo 

de apurar informações sobre o diagnóstico e tratamento para a DMG, de acordo com 

os resultados da pesquisa conseguimos relatar que é possível diagnosticar uma 

gestante com DMG nos primeiros trimestres da gravidez. Após o diagnóstico bem-

sucedido a paciente deverá realizar o tratamento até o fim da gravidez. A partir disso 

a paciente fará um tratamento com dieta balanceada e uso de medicamentos 

hipoglicemiantes ou insulina. A partir dos dados colhidos até então, enxergamos uma 

necessidade de falar sobre os fatores de risco para DMG, definimos então essa 

pesquisa como a terceira etapa do projeto. Com os resultados obtidos conseguimos 

concluir que gestantes com idade avançada, obesidade, histórico de DM em parentes 

de 1º grau, pré-eclâmpsia entre outros, são fatores de risco a desenvolver diabetes 

gestacional. Na última etapa de pesquisa do projeto colhemos dados sobre o pós-

parto de como será a vida da mãe com relação a diabetes, e com os resultados 

obtidos, conclui-se que de 6 a 8 semanas após o parto, será novamente feito o exame 

da PTGO para analisar se a diabetes ocorreu apenas durante a gestação ou se era 

prévio, mantendo-se no pós-parto, também se pode dizer que gestantes que 

desenvolveram DMG tem grandes chances de desenvolver diabetes tipo 2 

futuramente. O bebê por ser exposto a grandes quantidades de glicose ainda no útero, 

há maior risco de desenvolver obesidade e diabetes futuramente.  
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Resumo: A terceira idade vem crescendo em ritmo acelerado, trazendo novas 

mudanças e fatores que influenciam de forma negativa na capacidade de 
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enfrentamento do envelhecimento diante das muitas modificações que ele passa 

durante o processo fisiológico natural, diante disto, vem ocorrendo uma transição 

epidemiológica, caracterizada pelo aumento da mortalidade por patologias crônicas 

como o diabetes, hipertensão e a redução da morbimortalidade por doenças 

infectocontagiosas e parasitárias. Uma dessas doenças é o Diabetes Mellitus (DM), 

que é uma patologia crônica que atinge o metabolismo diminuindo as defesas do 

organismo e pode causar complicações resultando em incapacidades funcionais, e 

que requer tratamento de forma integral, além do conhecimento a respeito do 

problema. A taxa de atendidos tem crescido a cada ano que se passa por causa de 

inúmeros fatores uma delas é a ansiedade de ter que ficar em casa durante a 

pandemia, isso fez com que aumentasse o número de casos de diabetes em idosos, 

outro fator que fez aumentar é a má alimentação e o sedentarismo, a profissional ainda 

nos relatou que na maioria das vezes esses pacientes voltam para dar continuidade 

mais tem aqueles que não voltam as vezes por teimosia ou por não admitir que está 

com diabetes (REGIS LFLV e PORTO IS, 2011). Um dos principais resultados 

encontrados foi que o sistema de saúde ainda se encontra atrasado em relação a alta 

demanda de idosos diabéticos que vem surgindo a cada dia e com a pandemia 

dificultou a troca de informações. Diante desse grande crescimento, a enfermagem 

entende especificamente o processo de cuidar como uma assistência com ações de 

qualidade, onde é primordial que haja satisfação das necessidades e maior 

envolvimento e comprometimento de toda a equipe nessas ações, provendo cuidados 

positivos que garantam qualidade de vida aos seus pacientes. Diante disto, o objetivo 

deste estudo é identificar as principais condutas de enfermagem a idosos diabéticos 

no contexto da teoria do autocuidado. Trata-se de uma pesquisa de campo realizada 

no município de Miracema, na qual foram obtidas informações através de entrevista e 

perguntas, foram entrevistados um técnico de enfermagem e um enfermeiro. É um 

estudo de natureza qualitativa, descritiva, de caráter exploratório desenvolvido a partir 

de materiais já elaborados como artigos científicos, com o principal intuito de agregar 

conhecimentos para a sociedade e para os profissionais da área de saúde. 
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Resumo: A assistência de enfermagem na urgência e emergência em um hospital de 

pequeno porte em um município da região noroeste do Rio de Janeiro em um contexto 

geral, passa por vários desafios que podem influenciar diretamente na qualidade 

acarretando na diminuição das chances e na qualidade da assistência que um 

individuo que reside nessa área possui, pois está sendo evidenciado que devido a 

falta de alguns recursos e infraestrutura a qualidade é menor em municípios 

pequenos. Em decorrência deste fato, o presente estudo tem como objetivo, conhecer 

os principais desafios encontrados na assistência de enfermagem na urgência e 

emergência em um hospital de pequeno porte, Identificar as estratégias adotadas por 

enfermeiros no enfrentamento dos principais problemas na urgência e emergência em 

um hospital de pequeno porte, também servindo como base para futuras pesquisas. 

Trata-se de um projeto de pesquisa qualitativa, na qual teve como método entrevistar 

enfermeiros atuantes na urgência e emergência, ambos inseridos em um município 

de 23 mil habitantes, na região noroeste do Rio de Janeiro. Analisaram-se algumas 

questões que foram levantadas aos enfermeiros atuantes na urgência e emergência 

de um hospital de pequeno porte em um município de 23 mil habitantes da Região 

Noroeste do estado do Rio de Janeiro. Após a conversa, emergiu-se três categorias 

como os principais pontos a serem discutidos. Sendo então, os desafios encontrados 

no processo de trabalho; o relacionamento interpessoal da equipe; infraestrutura, 

recursos e transferências para o centro de referência. De modo geral, vê-se que os 

profissionais enfrentam problemas na ação do trabalho, marcado por altos escores de 

ansiedade. Além disso, o estresse e o sentimento de impotência são fortemente 

relatados em situações complexas de emergência. A competência de comunicação 

também foi associada às interações com a equipe de trabalho, ou seja, com 

capacidade para interferir nas relações interpessoais entre os membros da equipe. 

Acredita-se que falhas na obtenção, no processamento e transmissão de informações, 

podem levar a insatisfação e estresse dos profissionais gerando conflitos internos. 

Desta forma, ambientes de trabalho onde possuem um constante diálogo e trocas de 

saberes possibilitam a amenização de conflitos e possivelmente um planejamento 

participativo coletivo que potencializam a integração dos diversos profissionais. No 

que tange ao acesso a recursos, ainda que os dados quantitativos apontem ser o 

terceiro construto de maior média, os resultados qualitativos mostram que os 

enfermeiros percebem acesso insuficiente, ressaltando a necessidade de aquisição 

de materiais e equipamentos de boa qualidade. De acordo com o exposto, 

observamos que há uma carência de recursos trazendo certos anseios e 

sobrecarregando a equipe limitando a qualidade da assistência de enfermagem.  
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Assim, para que a relevante atuação da força de trabalho de enfermagem se efetive 

na quantidade e qualidade necessárias, são exigidas políticas apropriadas no âmbito 

da formação e valorização profissional. Essas políticas, alinhadas entre si e com as 

necessidades emergenciais das populações e dos sistemas de saúde, precisam 

considerar e viabilizar melhores salários e ambientes favoráveis ao trabalho para 

todos os profissionais. 

  

Palavras-chave: Assistência, enfermagem, Urgência e Emergência  
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Resumo: Este estudo é um relato empírico sobre privacidade e sigilo em saúde, 

buscando subsídios para ajudar a refletir sobre esse tema. O conceito de privacidade 

refere-se à proteção da informação ou das condições em que ela é inacessível, e inclui 

também a relação entre objetos e pessoas, sendo que a confidencialidade, por sua 

vez, é pactuada entre o usuário e o profissional de saúde em relação às informações 

prestadas durante o atendimento. A vigilância epidemiológica é uma série de ações 

que permitem conhecer, detectar ou prevenir qualquer alteração nos determinantes e 

reguladores da saúde individual ou coletiva, com o objetivo de recomendar e tomar 

medidas preventivas e de controle de doenças ou agravos, definida pela Lei nº 

8.080/90. Assim sendo, apresenta-se a ação correta do profissional no presente 

estudo: Como é estabelecido a relação de confiança profissional/paciente? Para 

responder à questão, formula-se, portanto, o seguinte objetivo: compreender sobre a 

confidencialidade e sigilo no atendimento e cuidado ao cliente na vigilância 

epidemiológica. Sabemos que a confidencialidade é essencial para a proteção das 

informações no atendimento ao cliente, no entanto, essa fidelização é essencial para 

um entendimento profundo. Uma vez que os dados pessoais do paciente estão em 

jogo, apenas o paciente pode decidir a quem notificar. Consequentemente, o sigilo 

profissional é direito do paciente e dever do profissional mantê-lo, o que garante que 

qualquer informação prestada em caso de consultas, medicamentos ou qualquer outra 

situação especial será utilizada apenas para seu próprio tratamento. Apenas o 
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paciente em questão tem total liberdade para divulgar esses dados a quem desejar. 

Para alcançar os objetivos deste artigo, optamos pelo método de um estudo qualitativo 

e descritivo, foi realizado na Secretaria Municipal de Saúde, situada em Santo Antônio 

de Pádua, estado do Rio de Janeiro. O sujeito da pesquisa foi a assistente social e o 

campo de estudo seguiu na Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde do 

Município, no ano de 2022. Durante a realização da pesquisa, foram respeitados os 

preceitos éticos contidos na Resolução 466/2012. O momento de escolha das 

categorias para serem trabalhadas foi desafiador, pois constituiu um estágio de leitura 

contínua e recorrente do material, com o objetivo de filtrar as questões de maior 

repercussão ligadas ao tema da pesquisa. Dentre os resultados obtidos a partir das 

análises de dados, encontra-se as seguintes categorias que surgiram ao expandir o 

objetivo da pesquisa: relação profissional/paciente; relacionamento entre a equipe de 

trabalho e; questão confidencialidade e sigilo. Ratificando BRASIL (2022), que 

quebrar o sigilo profissional poderá representar um delito, conforme o art. 154 do 

Código Penal: “Revelar alguém, sem justa causa, segredo, de que tem ciência em 

razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano 

a alguém”. E, resultar em processos jurídicos e detenção. Faz-se necessário, por ter 

acesso às informações pessoais do paciente, buscou-se entender como trabalhar com 

a confidencialidade e salientou o aprendizado sobre a conduta ética e o  sigilo que 

este é respeitado. Porém, ainda sente dificuldade ao abordar paciente para obter 

algumas informações, sem causar constrangimento. Vale ressaltar que todos os 

envolvidos no projeto respeitaram o Termo de Confidencialidade e Sigilo, conforme 

descrito no método. 

 

Palavras-chave: Vigilância epidemiológica. Direito a privacidade. Sigilo. 
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Resumo:  No ambiente hospitalar, a segurança e bem estar do paciente vem 

desencadeando um debate mundial, porém vem crescendo a busca por maior 

valorização do profissional de enfermagem, em virtude disso, este estudo teve como 

propósito evidenciar e falar sobre as boas práticas e desafios que os profissionais de 

enfermagem enfrentam na realização do procedimento de administração de 
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medicamentos em vias intravenosas. O trabalho foi motivado pelo alto índice de 

ocorrência de erros, mesmo havendo inúmeras discussões a respeito da importância 

de serem ofertados em maior número cursos e treinamento visando o 

aperfeiçoamento da técnica para execução do procedimento. Para além disso, tem-

se o propósito de elencar possíveis soluções para o assunto em questão, visando a 

melhoria do atendimento e bem estar do paciente, para tanto foram traçados os 

seguintes objetivos: Investigar e identificar se os profissionais possuem conhecimento 

adequado acerca das medidas de Boas Práticas; identificar os principais desafios 

enfrentados pela enfermagem na administração de medicamentos e apontar as 

principais e possíveis soluções para os desafios encontrados. O material para análise 

foi composto por artigos e estudos produzidos por instituições, profissionais e 

estudantes, para além disso, o trabalho foi aprimorado com os resultados das 

entrevistas realizadas com dois profissionais da área da saúde que trabalham 

diretamente com o tema citado, um técnico em enfermagem e uma enfermeira.  O 

método usado na pesquisa de campo foi um roteiro produzido com base nas 

informações prévias adquirida por meio de artigos, a entrevista foi gravada e 

transcrita. Após análise da entrevista foram elencadas categoria de grande 

importância como cursos de atualização no procedimento, maior investimento da 

instituição e escrita medica. Sendo assim, foi diagnosticado um déficit de 

conhecimento em alguns profissionais, evidenciando a falta de oportunidade e 

incentivos por parte das instituições e governos para que realizem cursos de 

aperfeiçoamento e atualizações sobre o tema em estudo, além da necessidade de 

melhor escrita nas receitas médicas. É de suma importância que melhorias sejam 

feitas para que o bem estar do paciente e a vida estejam em primeiro lugar. 

Palavras-chave: Enfermagem, Medicamentos, Intravenosa, Conhecimento, 
Profissionais e Melhoria. 
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Resumo:  Transtornos mentais estão cada vez mais evidentes e com o passar dos 
anos esse aumento fica cada vez mais alarmante quando se fala de jovens que estão 
iniciando a vida acadêmica nas universidades, principalmente após o início da 
Pandemia, em 2020. Segundo o Jornal CNN Brasil, em 2022, cresceu o número de 
jovens que pensou em largar os estudos durante a Pandemia, no Brasil. De acordo 
com os dados apresentados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e a 
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Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), o Brasil é o país mais ansioso do 
mundo, com 9,3% de sua população. O presente estudo está voltado para as 
percepções da ansiedade e do uso de medicamentos, haja vista que o assunto traz 
uma reflexão sobre os fatores que mais tem influenciado esses problemas nos jovens, 
sobretudo, universitários. Tal pesquisa também pretende mostrar as vantagens e 
benefícios que esse público pode ter ao adquirir saberes sobre o assunto, 
demonstrando que a pulverização do presente estudo se torna importante para o 
público eleito para a investigação, porém, não menos importante para a sociedade, 
visto os elevados e crescentes números de pessoas vivendo com transtorno de 
ansiedade e índice de consumo de medicamentos. Assim sendo, aumento dos 
transtornos psicológicos e de uso de medicamentos na contemporaneidade acarretam 
muitos problemas e efeitos negativos, como por exemplo, a inquietação, irritabilidade, 
insegurança em projetos futuros e a dependência e/ou vício. Portanto, o presente 
estudo tem como objetivo compreender, através da Revisão de Literatura, o motivo 
do número expressivo nos índices, cada vez mais crescente, sobretudo, nesse 
específico. Os jovens universitários passam por diversos estresses no cotidiano, 
muitas vezes, são o somatório de problemas acadêmicos, pessoais, sociais e 
financeiros que os deixam mais suscetíveis ao desenvolvimento de problemas 
psicológicos, que afetam sua saúde emocional, psicossocial e física. O objetivo geral 
desse artigo é analisar o motivo pelo qual jovens estão passando por essas condições 
atualmente. O presente estudo parte de uma Revisão de Literatura, com a finalidade 
de uma pesquisa ampla, porém, com uma síntese de conhecimentos no intuito de 
estruturar de forma coesa as informações. O transtorno de ansiedade está cada vez 
mais presente, principalmente entre os jovens universitários, o que a literatura nos 
revela como grupo de maior vulnerabilidade para a automedicação indiscriminada.  

  
Palavras-chave: Transtorno de Ansiedade, universitários, Automedicação. 
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Resumo: Os nascimentos prematuros ainda ocorrem em grande escala, 
demonstrando a importância das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para neonatos, 
visando melhores condições de vida aos bebês prematuros. O profissional de 
enfermagem possui papel fundamentar em todo esse processo, inserido desde o pré-
natal até o final da gestação e, caso necessário, estará com o bebê na UTI neonatal, 
contribuindo para que haja uma assistência humanizada e holística. Portanto, o 
presente estudo possui vasta relevância, pois demonstra a necessidade de uma 
melhor organização e distribuição de UTI Neonatal, ratificando o impacto do pré-natal 
na mudança desse cenário, além de compreender informações relevantes para 
profissionais da área da saúde e interessados no assunto. Mediante o exposto, o 
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problema de pesquisa que norteou o presente estudo foi: De que modo a falta de leitos 
de UTI Neonatal disponíveis podem proporcionar malefícios para o Nascimento do 
bebê prematuro? Para responder ao questionamento acima, o objetivo geral se 
direciona a identificar quais são os desafios para que exista ampla distribuição de 
leitos especializados em UTI Neonatal, sobretudo, no Sistema Único de Saúde (SUS). 
Com intuito de atingir a proposta do objetivo geral, elencam-se os seguintes objetivos 
específicos: Analisar se há mão-de-obra profissional especializada na área para cobrir 
a demanda e quais são os empecilhos para implantação de UTI Neonatal e apontar 
as possíveis soluções para que haja melhoria na assistência ao bebê prematuro. O 
método adotado para a realização desse estudo foi a revisão de literatura, com 
abordagem qualitativa. A coleta de dados foi realizada com base nos descritores: 
prematuridade, UTI neonatal, pré-natal e assistência de enfermagem. As bases 
principais foram as plataformas BVS, Lilacs, Scielo e Google Acadêmico. Em vista dos 
argumentos apresentados, a questão norteadora foi respondida, uma vez que os 
hospitais que não possuem UTI Neonatal não estão aptos para realizar os 
nascimentos de bebês prematuros, porém, ainda assim realizam, o que pode acarretar 
inúmeros agravos à saúde do recém-nascido. Entende-se que ainda há grande 
ocorrência de nascimentos prematuros, fato que amplifica a necessidade do aumento 
de leitos especializados em UTI Neonatal. Portanto, diante do cenário exposto, nota-
se que a escassez de UTI Neonatal em hospitais que realizam parto é extremamente 
prejudicial, pois a necessidade pode ser imediata, podendo não haver tempo de 
transferência para outros hospitais. Ademais, a falta de infraestrutura, equipamentos, 
recursos e investimentos nos hospitais são fatores que influenciam na queda da 
qualidade do atendimento prestado. Para além disso, a necessidade de profissionais 
especializados e adeptos à humanização se torna cada vez maior, já que a escassez 
na área é nítida em decorrência da falta de investimentos. Também vale destacar a 
importância da capacitação de Enfermeiros, visto são profissionais extremamente 
inseridos em todo o processo e contribuem para o fausto do processo de pré-parto, 
parto e pós-parto, precisando estar em constante atualização e capacitação.  
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Resumo:  A enfermagem é uma ciência que não se limita apenas ao cuidado de 
enfermos, transcendendo a assistência, percorrendo pelo campo da prevenção, 
conscientização, desde antes de uma doença até os últimos cuidados. Dentro desse 
contexto, o câncer, uma das doenças mais conhecidas no mundo, permeará no 
presente estudo, onde o paciente além de ficar com o corpo debilitado, fica com seu 
psicológico abalado, precisando de cuidado, monitoria além de um atendimento 
humanizado. Enfermeiros oncológicos são aqueles profissionais que cuidam e 
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prestam assistência ao paciente em todas as fases do tratamento do câncer, tomando 
providências administrativas, orientando o paciente e a família, algo que vai muito 
além de apenas assistência, medicamentos e quimioterapia. Para prestar essa 
assistência especializada, o enfermeiro deve estar preparado, criando um 
planejamento sobre o tratamento, organizando as informações e seus conhecimentos 
aprendidos, para executar a explicação para o paciente, conscientizá-lo da melhor 
forma e exercer seu trabalho, supervisionando a resposta do paciente para averiguar 
se está sendo compreendido de forma coesa. O câncer é por si só um termo muito 
abrangente, pois ele situa mais de uma centena de doenças malignas para o 
organismo, que como maior fator em comum, elas compartilham o fator do 
crescimento desordenado e sem controle de células, que têm a possibilidade de 
invadir órgãos à distância ou tecidos adjacentes. O tratamento juntamente com a 
notificação tem que ser tomadas com muito cuidado pelo profissional oncológico, pois 
se trata da vida de alguém, esses profissionais tem que ter um tato e uma visão 
totalmente preparados, além de terem já um preparo, como é o dia a dia de um 
enfermeiro durante o tratamento do paciente oncológico? Antes de tudo precisamos 
ter em mente a prevenção de riscos e agravos por meio da educação dos pacientes e 
familiares, tendo como objetivo a melhora da qualidade de vida do enfermo. O 
enfermeiro oncológico serve como ponte para o paciente, ligando a informação, 
tratamento, até mesmo o acompanhamento de outros profissionais, como psicólogos, 
dentistas e fonoaudiólogos ao enfermo, fornecendo todas as orientações e 
esclarecendo o máximo de dúvidas possíveis sobre o assunto. O profissional precisa 
elaborar e organizar protocolos terapêuticos para a prevenção e tratamento, 
objetivando a minimização de efeitos colaterais possíveis ao cliente que é submetido 
ao tratamento. Muitos pacientes oncológicos desistem ou temem o tratamento, 
apegando-se à família ou alguém, o paciente tem mais probabilidade de cumprir o 
tratamento adequadamente. Assim sendo, a relação entre enfermeiro e paciente 
também é um importante instrumento na otimização do tratamento. 
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Resumo: Doar sangue é um gesto de solidariedade, afinal, trata-se de uma pequena 
quantidade do próprio sangue para salvar a vida de pessoas que passaram por 
grandes e complexos tratamentos médicos e intervenções, como transfusões de 
sangue, transplantes e cirurgias, além de ser de suma importância para algumas 
doenças crônicas graves, a exemplos a talassemia e anemia falciforme. Uma única 
doação pode salvar até quatro vidas. Vários são os critérios e normas a serem 
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seguidas, conforme a ANVISA determina, para se enquadrar às especificidades da 
doação de sangue, com medidas que preservem a totalidade do doador e receptor. 
Portanto, ainda nos dias contemporâneos, muitos são os entraves que problematizam 
o campo da doação de sangue no Brasil, o que nos demonstra que é de suma 
relevância a intensificação das campanhas de doação de sangue e a otimização das 
ações já desenvolvidas. Atualmente a doação de sangue revela-se uma problemática 
de carácter mundial, visto que grande parte dos países enfrenta dificuldades em 
suprimir a demanda deste e dos seus componentes, pois não existe propriamente uma 
substância capaz de o substituí-lo. Assim sendo, apresenta-se a problemática do 
presente estudo: Quais as maiores dificuldades para otimizar o processo de doação 
de sangue no Brasil? Para responder à questão problema, formula-se, portanto, o 
seguinte objetivo: Analisar as dificuldades e empecilhos na doação sanguínea e 
inquerir informações sobre a importância de ser doador. Para alcançar os objetivos 
deste artigo, optamos pelo método da revisão bibliográfica, uma vez que a mesma 
permite a busca, a avaliação crítica e a síntese das evidências disponíveis acerca do 
tema pesquisado, além de apontar lapsos do conhecimento, que poderão ser supridos 
com o desenvolvimento de novos estudos. Contudo, achar pessoas dispostas e que 
podem doar sangue tem sido uma etapa cada dia mais difícil, pois hoje em dia as 
tatuagens, a falta de educação sexual e a exposição a certas doenças tem aumentado 
cada vez mais. No Brasil, a política referente à hemoterapia proíbe a comercialização 
do sangue, o que ainda constitui um problema em alguns países, por colocar em risco 
o sangue coletado, em razão do interesse à remuneração pelo sangue doado. O bom 
atendimento ao doador é uma estratégia eficaz e necessita da capacitação e da boa 
vontade dos profissionais, além de oferecer melhores condições ao doador, como a 
ampliação dos horários de atendimento, maior disponibilidade de coletas externas e 
de funcionários, faz parte da boa acolhida ao doador de sangue. Como apontado pela 
FIOCRUZ (2019), as campanhas são estratégias que contribuem para a conquista de 
doadores, porém, apresentam efeitos positivos logo após a sua realização, 
ressaltamos que as estratégias proporcionam resultados mais efetivos para a doação 
de sangue, podendo apresentar efeitos a curto, médio e longo prazos, por outro lado, 
brindes e benefícios ao doador não devem constituir estratégias para conquista-lo, 
pois a doação de sangue deve ser um ato sem interesse por algo em troca. Vale 
lembrar, a importância sobre a questão do envelhecimento da população, visto que 
este é um fator que nos leva à necessidade de desenvolver estratégias educativas 
junto aos mais jovens, a fim de sensibilizá-los para a necessidade da doação de 
sangue e, dessa forma, buscamos garantir a segurança transfusional. 
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Resumo:  As feridas crônicas são aquelas que o processo de cicatrização é 
demorado, ou pode até não cicatrizar, se o curativo não for realizado de forma correta. 
Um exemplo de feridas crônicas são as úlceras por pressão, popularmente 
conhecidas como escaras. O tratamento dessas feridas é uma especialidade da 
Enfermagem, aponta o COFEN n° 0501/2015, ratificando a competência da equipe de 
enfermagem no tratamento de feridas crônicas. As feridas crônicas constituem um tipo 
de lesão que tem seu processo de cicatrização estagnado por um período de seis 
semanas ou mais, apesar do tratamento adequado. São caracterizadas por sua longa 
duração, cicatrização lenta, em meses ou anos, além do incômodo ao paciente e 
também altos custos no tratamento. As causas mais comuns para o desenvolvimento 
desse tipo de lesão são: de origem venosa, arterial ou mista, podendo também ser 
ocasionadas por neuropatia, infecção, vasculites, neoplasias, linfedema, artrite 
reumatoide, traumas, alterações sanguíneas e metabólicas, anemia falciforme e de 
origem iatrogênica. A maior incidência dessas lesões se dá com o avançar da idade, 
observando um crescimento dessas lesões em relação a sua prevalência de forma 
proporcional à expectativa de vida da população mundial. No Brasil, em média até 
quatro milhões de brasileiros possuem alguma lesão com característica crônica, que 
pode ter sua cicatrização comprometida quando há determinadas comorbidades 
associadas, como é o caso do Diabetes Mellitus. As feridas crônicas variam de acordo 
com a condição da doença, apresentando como fatores desencadeantes hábitos 
precários de higiene, baixo nível de instrução, exposição a trauma ou por doenças 
crônicas como o exemplo dos diabéticos, embora sejam escassos os registros desses 
atendimentos. O enfermeiro tem a responsabilidade pela supervisão da lesão e 
orientação quanto aos cuidados e tratamento, assim, deve orientar o paciente a 
respeito da fisiopatologia de sua ferida e as situações que envolvem todo o processo 
de cuidado, possuindo funções específicas, sendo elas a realização de prescrição de 
cuidados, ensinar a prevenir a lesão, responsabilidade de acompanhamento e 
avaliação, levando em consideração a importante presença da equipe 
multiprofissional, levando em consideração todos os fatores que possam motivar a 
lesão e proporcionar ao paciente a melhor assistência possível. No mais, o presente 
estudo fez uso da pesquisa bibliográfica, utilizando a interpretação e achados de 
importantes estudos publicados nas bases como Scielo e Google Acadêmico. Dentre 
os critérios de inclusão adotados para a presente pesquisa, enquadramos todos os 
documentos publicados há mais de cinco anos, para maior presteza e atualização das 
informações, demonstrando o trabalho/competência do enfermeiro(a) ao realizar tal 
função. Nota-se que o enfermeiro tem papel relevante na avaliação das lesões, bem 
como na tomada de decisões em relação à manipulação adequada da lesão, ao tipo 
de cobertura e materiais a serem utilizados para o curativo e orientação quanto aos 
cuidados domiciliares que favorecem resultados satisfatórios. 

 
Palavras-chave: Enfermeiro, Feridas Crônicas, Assistência de Enfermagem. 
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Resumo:  O enfermeiro inserido na Estratégia de Saúde da Família (ESF) possui 
diversas funções no seu local de trabalho, dentre elas, avaliar o paciente, orientar a 
família de como cuidar do seu familiar com esquizofrenia e passar ensinamentos 
importantes. Observa-se que no contexto de atendimento geral o uso de 
medicamentos é, ainda, predominante no tratamento dessa patologia. A esquizofrenia 
é uma doença mental que atinge cerca de 2 milhões de brasileiros e tem como 
principais sintomas delírios e alucinações. Geralmente, é identificada no modo como 
o paciente se impõe na sociedade ou em um devido grupo, seja em escolas, trabalhos 
etc. Com as limitações, seja financeira ou a perca de um trabalho, a família passa por 
dificuldades, não conseguindo compreender o que o paciente passa, além disso, a 
rotina de cuidados é cansativa e acaba afetando mentalmente o cuidador/familiar. 
Portanto, compreendemos que o presente trabalho tem uma grande relevância no 
campo da saúde, demonstrando a importância da intervenção do enfermeiro no 
processo terapêutico com a família ao lidar com o paciente esquizofrênico. Assim, 
apresenta-se como problema da pesquisa: “De que modo as terapias alternativas e 
multidisciplinares podem ser um importante instrumento para o tratamento do paciente 
portador de esquizofrenia e de que modo a família pode contribuir com o processo?” O 
presente estudo fez uso da pesquisa bibliográfica, utilizando a interpretação e 
achados de importantes estudos publicados nas bases como Scielo e Google 
Acadêmico. Dentre os critérios de inclusão adotados para a presente pesquisa, 
enquadramos todos os documentos publicados há mais de cinco anos, para maior 
presteza e atualização das informações. O presente estudo nos proporcionou a 
possibilidade de observar a relação entre familiares e o paciente, percebendo a 
importante relação que existe entre paciente e família, não podendo deixar de citar o 
importante papel que o profissional de enfermagem atuante na ESF assume no 
processo, visto que é um importante elo e proporciona saberes que podem romper 
com velhos paradigmas. Assim sendo, observa-se também o distanciamento da 
família com relação ao paciente portador de esquizofrenia, visto que desconhecem o 
assunto, o que torna o processo de tratamento do paciente ainda mais difícil.  

Palavras-chave: Enfermeiro, ESF, Esquizofrenia, Família. 

 

 

 

 

 



79 
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Resumo:  Segundo o Ministério da Saúde, queimadura é toda lesão provocada pelo 
contato direto com alguma fonte de calor ou frio, produtos químicos, corrente elétrica, 
radiação, ou mesmo alguns animais e plantas (como lagartas, água-viva, urtiga), entre 
outros. No Brasil, a Atenção Básica é a principal porta de entrada e o centro articulador 
do acesso dos usuários ao Sistema Único de Saúde (SUS) e às Redes de Atenção à 
Saúde, orientada pelos princípios da acessibilidade, coordenação do cuidado, vínculo, 
continuidade e integralidade. Para atender esses princípios, a Atenção Básica 
desenvolve programas e ações, considerando a diversidade das necessidades de 
saúde dos usuários. Sabe-se que existem vários saberes populares sobre as 
queimaduras, quanto a utilização de coberturas, método de alivio dos sintomas e 
tratamentos de maneira empírica, porém, quando ocorre o incidente, essas medidas 
podem agravar a lesão, potencializando o ferimento, ocasionando processo 
infeccioso. O presente estudo foi orientado pela seguinte questão norteadora: “Qual o 
comportamento de leigos no tratamento de queimaduras?”. Assim sendo, para 
responder ao questionamento, propõe-se avaliar a importância da educação em 
saúde na prevenção e tratamento da queimadura na Atenção Primária à Saúde (APS); 
identificar os métodos de tratamento mais utilizados nas queimaduras pela população 
e observar os mecanismos de educação em saúde adotados pelos profissionais de 
enfermagem. O presente estudo justifica-se pela escassez de artigos e desinformação 
da população sobre o assunto, visto que esses incidentes são comuns e os métodos 
utilizados podem ser ineficazes e até perigosos. Globalmente, as queimaduras 
representam o padrão mais grave de lesão traumática, com importantes desafios em 
relação à recuperação funcional e psicológica dos pacientes. Pessoas que sofreram 
queimaduras apresentam uma cascata de alterações complexas, com o potencial para 
sobrecarregar rapidamente equipes de saúde despreparadas e ocasionar desfechos 
insatisfatórios. Em muitos casos, as queimaduras são acompanhadas por outros 
traumas, como fraturas, traumatismo cranioencefálico e lesões por inalação de 
fumaça e gases tóxicos, sendo que os cuidados realizados nas primeiras 24 horas 
após a lesão podem impactar no prognóstico do paciente em longo prazo. De acordo 
com a literatura, observar-se-ia que pouco tem se falado sobre o tratamento de 
queimadura na atenção básica, evidenciando uma carência no processo de educação 
em saúde, visto que a população precisa estar inteirada sobre o tratamento correto, 
diminuindo riscos e agravos. Salientando a importância da atenção básica na 
intensificação de ações de promoção à saúde, dando ênfase no assunto. 

 
Palavras-chave: Queimaduras, Autocuidado, Atenção Básica. 
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Resumo: O presente estudo se propõe a apresentar a importância da delimitação do 
objeto de pesquisa realizada por meio do Estado do Conhecimento. A epistemologia, 
a delimitação do objeto e o uso de ferramentas indicadas a cada contexto se fazem 
fundamentais no contexto da pesquisa, considerando sua estruturação, a 
fundamentação teórica, como também a definição metodológica e análise dos dados, 
destacando a importância desse procedimento para a pesquisa. O reconhecimento do 
campo científico tem se constituído ao longo dos anos, verdadeiramente, como um 
campo de discussões dentro da ciência a qual determinado objeto pertence. Não 
obstante, a discussão epistemológica, nas mais diversas áreas, busca delimitar esse 
espaço de entendimento e contribuir para mapear as fronteiras a qual o objeto 
pertence. Dessa maneira, é importante apontar para a compreensão da epistemologia 
como a reflexão ocorrida em busca do conhecimento humano, inscrevendo o objeto 
analisado em um determinado campo do saber científico, envolto à teoria e à prática, 
como também os diversos métodos de análises. Todo esse território do saber passou 
por trajetórias de construção de alicerces em seus conhecimentos teóricos, práticos e 
metodológicos, constituindo por sua vez seus paradigmas relacionais na sociedade e 
no tempo que estão inseridos. O termo “epistemológico” tem como significado 
etimológico, discurso – logos/ ciência – episteme (JAPIASSU, 1977, p. 24), se 
constituindo como um termo recente, datado no dicionário de filosofia do século XIX. 
Muito embora o termo seja recente, os antigos filósofos, desde a Era Clássica, 
elaboraram as epistemologias tradicionais denominadas de filosofias das ciências ou 
de teoria do conhecimento. Nesse sentido, buscou-se neste resumo, apresentar os 
caminhos metodológicos percorridos para a definição do objeto de pesquisa acerca 
dos temas tempo integral, educação integral, Programa Mais Educação, Programa 
Novo Mais Educação e valores. Inicialmente deve-se realizar a conceituação de 
epistemologia, de estado do conhecimento e a importância desses estudos para a 
definição do objeto de pesquisa. Em seguida, realiza-se a algumas considerações 
sobre essa ferramenta metodológica que permitiu observar o objeto dentro das 
produções científicas.  Por fim, são apresentados os caminhos metodológicos 
possíveis para realizar o Estado do Conhecimento do objeto de pesquisa em questão. 

 

Palavras-chave: Estado do Conhecimento, Epistemologia, Metodologia, Produção 
Científica. 
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Resumo: O avanço da Psicologia tem através dos séculos marcado de maneira 

singular a construção de ideais pedagógicos e terapêuticos no que tange as 

realidades mais presentes na sociedade. Pensar as dinâmicas que fortalecem o 

indivíduo, que é alvo direto dos dilemas emocionais provocados por uma sociedade 

em crescente mudança em todos os aspectos o que por sua vez corrobora maiores 

aflições sociais, é indispensável. Ao observar esses enfretamentos, percebe-se que 

esta realidade atinge todas as faixas etárias, principalmente as crianças, uma vez que 

estão em sua plena formação emocional. Um dos pontos que se observa e que atinge 

diretamente as crianças é o que se identifica pela percepção T.O.D (Transtorno 

opositor desafiador). Existem algumas características que são peculiares em crianças 

e/ou adolescentes que apresentam o TOD, como: agressividade, dificuldade em 

cumprir regras, desobediência, raiva etc. Essas atitudes normalmente podem ser 

observadas em momentos que a criança e/ou adolescente é contrariado ou em 

momentos em que ele ou ela fazem exatamente o contrário do que está sendo pedido. 

Existem alguns fatores que contribuem para que a criança e/ou adolescente apresente 

as características do TOD. Diante disto, o presente projeto tem por objetivo refletir 

sobre a atuação do psicólogo na inclusão escolar de alunos com Transtorno Opositor 

Desafiador (TOD) que normalmente é mais observado em crianças e adolescentes, 

sendo mais comum em crianças do sexo masculino. A psicologia pode agir 

diretamente nesses enfrentamentos buscando tratar esse indivíduo com a 

conscientização de políticas públicas, aperfeiçoamentos de dinâmicas terapêuticas e 

inclusão do paciente nas esferas sociais no sentido de dar conscientização e inclusão 

humanizada fazendo com que o indivíduo portador dessa realidade seja 

terapeuticamente tratado. Para tanto, optou-se por uma pesquisa do tipo exploratória 

por meio de levantamento bibliográfico, pesquisa em artigos científicos e artigos de 

revistas científicas. Faz-se necessário a atuação de Políticas Públicas voltadas a 

questão da inclusão para que atenda as múltiplas demandas existentes no contexto 

escolar, dentre eles o TOD. O papel do psicólogo em todo esse contexto é 

imprescindível, pois é ele quem irá mediar situações com o aluno, o professor, a 

família e todo o corpo escolar.  
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Resumo: Visto que, o COVID-19 ou Corona vírus é letal e seu contágio dar -se pelo 

contato entre pessoas, o sistema de saúde adotou a quarentena como uma estratégia 

de evitar a propaganda e transmissão da doença. No entanto, o isolamento social 

causou alguns efeitos psicológicos negativos, visto que implicou diretamente na 

mobilidade e rotina da sociedade. Através dos estudos observou-se uma situação de 

crise e emergência, com reflexos sociais, econômicos e na saúde física e mental das 

populações, especialmente as mais vulneráveis. Em situações de confinamento e 

isolamento condicionados à pandemia, políticas e ações governamentais aplicaram 

possibilidades voltadas ao comportamento seguro, destacando-se o cumprimento de 

regras e o autocuidado para o controle e diminuição dos efeitos biológicos e letais da 

doença. Diante disto, o presente projeto tem por objetivo expor as consequências 

psicológicas causadas pelo isolamento social durante a pandemia COVID 19. Para 

tanto, optou-se por uma pesquisa do tipo exploratória por meio de levantamento 

bibliográfico, pesquisa em artigos científicos e artigos de revistas científicas. Desta 

forma, o projeto buscará compreender os principais efeitos desse isolamento social, 

observando os fatores que podem contribuir ou atrapalhar nesse processo e 

correlacionar algumas características socioeconômica, comportamentais e 

psicológicas da população no período de isolamento social. A primeira etapa deste 

projeto constituiu de uma ampla revisão bibliográfica sobre as políticas públicas de 

proteção física da população no enfrentamento ao surto da COVID-19 no Brasil. Neste 

sentido, este projeto estabeleceu como segunda etapa uma investigação sobre as 

políticas públicas assistenciais para o amparo da população no período da pandemia, 

os efeitos psicossociais do isolamento socias, os efeitos colaterais no psicológico do 

confinamento social e as Ações conjuntas de apoio psicológico durante o isolamento 

social. Diante desse quadro estudado, e possível identificar como os impactos do 

isolamento social reflete no bem-estar social e psicológicos das pessoas, tornando- 

se um desafio a ser enfrentado. Compreende-se que a epidemia do Covid e as 

medidas de prevenção e controle podem gerar temores e pânico geral nas pessoas, 
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além é claro da privação das pessoas ao convívio social, que podem resultar em 

reflexos psicológicos negativos nas pessoas, como distúrbios de ajuste e depressão. 

O confinamento do COVID-19 impôs a humanidade a capacidade de remover seus 

sentimentos de sofrimento e provocou a sociedade a proporcionar maneiras de acordo 

que neutralizem o impacto de experiências-limite na vida mental.  

Palavras-chave: isolamento social, COVID-19, consequências psicológicas. 
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Resumo:  Um dos maiores desafios do dia a dia do professor é manter a atenção e a 
motivação de seus alunos. E com alunos autistas o enfrentamento desse desafio exige 
um pouco mais de determinação por parte dos educadores, tendo em vista que estes 
indivíduos trazem consigo uma percepção diferenciada do mundo e uma dificuldade 
de socialização e comunicação. No entanto, faz-se necessário destacar que os 
indivíduos diagnosticados com Transtorno de Espectro Autista (TEA) são capazes de 
aprender, mas para isso é necessário que sejam promovidas práticas pedagógicas 
adaptadas para este tipo de aluno a fim de que este consiga compreender o conteúdo. 
Mas será que essa inclusão também pode ocorrer com crianças autistas? Será que a 
Educação pode realmente contribuir com as novas tendências psicológicas que vem 
sendo utilizada com esses indivíduos? Os direitos dessas pessoas e as políticas 
públicas voltadas para a inclusão têm sido respeitados nas escolas? Estes 
questionamentos foram respondidos nesta pesquisa tendo em vista que pessoas com 
Transtorno de Espectro Autista (TEA) precisam de um cenário educacional que lhes 
possibilite desenvolver aspectos mentais, físicos e socioemocionais. Além de 
necessitarem de espaços educacionais que lhes permitam estimular a imaginação, a 
autoestima e a cooperação, possibilitando, assim, que o autista interaja e estabeleça 
relações sociais com outras crianças. Essas questões mostram-se relevante e 
justificável, pois as sociedades, de um modo geral, sempre demonstraram muita 
dificuldade para lidar com o diferente e aceitar pessoas com algum tipo de 
necessidade especial. Em todas as partes do mundo, quando um indivíduo nasce com 
algum tipo de problema, quer físico, mental, emocional, psicológico ou social, tem 
início para ele e sua família uma longa história de lutas e dificuldades. Sendo assim, 
o presente projeto objetivou analisar a adaptação de estratégias pedagógicas que 
ajudem no processo de aprendizagem de alunos com Transtorno de Espectro Autista. 
Para tanto, optou-se por uma pesquisa do tipo exploratória por meio de levantamento 
bibliográfico, pesquisa em artigos científicos e artigos de revistas científicas. Conclui-
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se que o TEA é um transtorno que não tem cura, mas tem tratamentos e terapias que 
ajudam a minimizar as dificuldades dessas crianças e proporcionam um bom 
desenvolvimento acadêmico e a escola pode ajudar proporcionando a eles estratégias 
pedagógicas adaptadas para suas necessidades especiais.  
 
 
Palavras-chave: Autismo, Aprendizagem, Estratégias Pedagógicas Adaptadas. 
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Resumo: No contexto educacional, a articulação da psicologia frente às necessidades 

educacionais especiais permitiu o surgimento do psicólogo escolar, profissional que 

além de contribuir no processo de integração do aluno com deficiência, promove, nos 

docentes e discente, a conscientização sobre a inclusão e o respeito à diversidade 

humana. Com isso, o presente projeto tem como objetivos discutir as contribuições 

desse profissional no processo de inclusão educacional de pessoas com deficiência; 

abordar os principais problemas de aprendizagem e os transtornos de 

desenvolvimento e necessidades educativas; articular no que concerne as escolas 

inclusivas e a integração educativa e apresentar o papel do psicólogo e desafios da 

psicologia na educação inclusiva. Para tanto, optou-se por uma pesquisa do tipo 

exploratória por meio de levantamento bibliográfico, pesquisa em artigos científicos e 

artigos de revistas científicas. É inegável o crescimento no processo educacional de 

indivíduos portadores de deficiência no âmbito escolar e com isto uma maior 

necessidade de um aparato pedagógico e psicológico que se faz necessário. O papel 

do psicólogo vem de encontro com a necessidade de apoiar e provocar nestes alunos 

o sentimento de pertença a este mundo escolar, quebrando o paradigma do 

capacitismo. Observa-se que embora muitos problemas escolares estão envoltos em 

questões familiares e sociais, às vezes, muito além dos problemas de origem biológica 

dos alunos, o psicólogo neste contexto também será o instrumento de identificação e 

direcionamento para estes alunos. Deste modo, dentro destas inúmeras 

possibilidades de atuação no âmbito escolar, sobretudo no sentido de assegurar para 

os alunos portadores de alguma deficiência, seu poder de enfrentamento, de 

possibilidades e de inclusão, faz-se necessário a ampliação deste debate como forma 
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de atingir e provocar uma maior conscientização da importância destes profissionais 

na educação. Notou-se que o trabalho do psicólogo no ambiente escolar é 

caracterizado por um serviço preventivo e terapêutico e, quando se trata de inclusão 

educacional de pessoas com deficiência, tem um papel crucial na preparação dos 

profissionais envolvidos, apoio familiar e suporte a comunidade discente.  

Palavras-chave: Deficiência; Inclusão; Psicologia 
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Resumo:  O principal fundamento dos Direitos Humanos é a garantia da dignidade 

humana. Todo ser humano deve ter reconhecido seu direito a ter direitos (saúde, 

educação, emprego, moradia, saneamento básico, justiça e etc). Portanto, violências 

no campo físico, moral, psíquico, social e cultural são inaceitáveis. Mas, os princípios 

que norteiam a dignidade humana estão longe de serem realidade na nossa 

sociedade. Ainda hoje temos diversos grupos sociais privados do direito à vida. Este 

artigo vem destacar a luta pela conquista de espaço através de relato, reflexão e 

divulgação do Centro de Cidadania LGBT do Noroeste Fluminense – Bia Tancredi, 

localizado na cidade de Miracema. Os equipamentos são espaços de informações, 

acolhimento e mobilização voltado para o combate à LGBTIfobia.  O Centro é um dos 

16 equipamentos espalhados pelo Estado do Rio de Janeiro, que oferece todo o 

suporte necessário à população LGBTQIA+, com atendimento social e psicológico, 

além de acompanhamento jurídico dos casos necessários. Este programa é vinculado 

à Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos (SUPERDir) da então 

Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) e tem como objetivos 

gerais o combate às homo, lesbo, bi e transfobias, bem como a promoção da 

cidadania LGBT. A criação dos Centros de Cidadania LGBT no Estado do Rio de 

Janeiro foi possível a partir da construção coletiva de um programa voltado ao público 

LGBT, com início em 28 de junho de 2007, com o lançamento da Câmara Técnica 

(Decreto nº 40.822/07), que cria o Programa Rio sem Homofobia (RSH). O Centro de 

Cidadania LGBT do Noroeste Fluminense - Bia Tancredi - foi inaugurado em 29 de 

julho de 2021, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 

(SEDSDH) do Governo do Estado do Rio de Janeiro conveniado à Prefeitura Municipal 

de Miracema e em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de 

Miracema.Trata-se do primeiro Centro de Cidadania LGBT do Noroeste Fluminense. 

mailto:alessandracretton@gmail.com


86 
 

Localizado na região Central do Município de Miracema, em frente à Igreja Matriz e à 

Praça das Mães, o Centro de Cidadania LGBT Bia Tancredi é símbolo de visibilidade 

e representatividade das pessoas que não aceitam a marginalidade como fim de suas 

histórias. Recordista em Direitos Humanos, o Centro já conta com mais de 730 

atendimentos em menos de 1 (um) ano de atuação no Noroeste Fluminense. Está sob 

a Coordenação de Waldyr Barcellos Júnior e possui uma equipe multidisciplinar, tendo 

Paula Monteiro Ferreira Quirino como a psicóloga responsável pelas ações de 

acolhimento, escuta individual ou em grupo (roda de conversa), visando o 

compartilhamento e ressignificação das vivências ali acolhidas. Ainda no atendimento 

psicológico vale ressaltar o trabalho de orientação com a comunidade, no âmbito 

social e familiar; encaminhamento para rede de apoio, se necessário, como os 

Centros de Referência (CRAS, CREAS, CAPS), Educação e outros. A atuação do 

psicólogo não se dá de maneira clínica, mas social, de forma a garantir a prevalência 

dos direitos e igualdade dessa população que é submetida diariamente a 

discriminações diversas. Pensar no processo criativo que envolve as práticas 

produzidas no Centro de Cidadania LGBT corresponde a apostarmos em uma prática 

política produtora de novos sentidos e novas subjetivações. Em um cenário social e 

político de crescente conservadorismo, que tem colocado em xeque as mais diversas 

políticas públicas sociais construídas ao longo das três últimas décadas, a partir da 

redemocratização do país, urge assumirmos uma postura crítica e reflexiva, realçando 

as práticas de luta e resistência. O cotidiano comporta as limitações deste serviço e 

desta política, porém pretendeu-se, neste artigo, destacar a potencialidade 

micropolítica e as implicações, não apenas para Miracema, mas, sobretudo, para as 

cidades circunvizinhas que ainda não tiveram a coragem de se debruçar sobre um 

tema tão delicado e necessário. Mais uma vez, destacamos o pioneirismo de 

Miracema no quesito Direitos Humanos. Aprendemos, pensamos, compartilhamos e 

nos tornamos mais humanos, de modo que podemos afirmar que todos estes 

espaços, práticas e possibilidades aqui relatados assumiram a encrenca (Azerêdo, 

2010). 

 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Diversidade Sexual e de Gênero; Políticas 

Públicas; Psicologia 
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Resumo:  O presente resumo tem como objetivo apresentar uma discussão sobre a 
busca o conhecimento ao longo da história da humanidade. Para tanto, o artigo propõe 
uma visitação teórica em tornos de grandes clássicos selecionados por sua relevância 
na área da Educação. Devido a proposta e motivação do presente estudo, não foi 
realizada uma revisão linear e sistemática do tema, mas sim buscou-se ancorar em 
momentos que se configuraram relevantes para a compreensão do contexto pós-
moderno. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico acerca da temática, 
configurando o presente estudo como uma revisão bibliográfica. Partido dessa soma 
de estudos, realizou-se uma análise dos conteúdos encontrados, por meio de uma 
abordagem qualitativa. Na medida em que se rompe com o sólido, se realizam 
fragmentação como a estrutura anteriormente consolidada, surgem as reflexões 
dessas mudanças. Esse processo implica também nas bases pedagógicas, que nesse 
mesmo movimento visam se adaptarem. Em meio a essa instabilidade moderna, 
pretende-se discutir nesse ensaio, como se fundamentam as teorias pedagógicas 
presentes na atualidade. Em um mundo tão fluído, maleável, para que servem as 
“bases teóricas”? Existe o conhecimento “universal e verdadeiro”? Nessa trajetória, 
não é possível desconsiderar o longo percurso em busca do conhecimento. Para 
tanto, inicia-se apresentando algumas breves considerações sobre relevantes nomes 
da filosofia engendrados no processo da busca do conhecimento. Esse percurso em 
torno da epistemologia se inicia desde a antiguidade clássica, prosseguindo até os 
dias atuais. Pretende-se problematizar a consistência das teorias pedagógicas e 
discutir seus principais embasamentos para a elaboração dos vieses pedagógicos que 
comumente norteiam o processo educativo da atualidade. Considerando que toda 
teoria educacional pressupõe um conhecimento prévio, logo, faz-se necessário 
revistar as bases conceituais que alicerçam esses conhecimentos, compreendendo, 
consequentemente, seus objetivos. As teorias representam aqui, as diversas formas 
de se alcançar o real, o verdadeiro, o conhecimento. Desse modo, faz-se relevante 
conhecer o real, por meio de diversos ângulos, com a finalidade de se eleger àquele 
que mais se aproxima com os objetivos pretendidos. O conhecimento é relativo, as 
teorias diversas devem ser reconhecidas, não se constituindo como dogmas, 
verdades absolutas, mas sim como uma maneira possível de se chegar ao 
conhecimento, reconhecido e relativizado em seu tempo e espaço.  Tão logo, ao longo 
desse percurso pode-se perceber que o homem sempre buscou o conhecimento como 
forma principal de aprimorar-se a si e ao próximo, por meio de diálogos sistematizados 
ou não. Partindo dessa premissa, cabe uma discussão a cerca da educação nos 
temos atuais, considerando seus princípios e finalidades.  

Palavras-chave: Prática Pedagógica; Filosofia; Educação. 
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Resumo: O presente estudo pretende apresentar uma proposta de educação sobre o 
sentido da vida denominada “Jovens com Sentido”, para um público de jovens 
estudantes do ensino médio de uma escola privada brasileira, localizada no Rio de 
Janeiro. Um dos objetivos dessa proposta educacional é promover uma maior 
conscientização dos jovens na busca do sentido da vida, por meio de reflexões sobre 
questões específicas levantadas por Viktor Frankl e Paulo Freire. O problema em 
questão apresentado por esse trabalho envolve a discussão sobre a contribuição da 
educação na construção de uma vida com sentido para alunos do Ensino Médio. O 
presente estudo optou por uma metodologia de cunho experimental, qualitativa, a 
partir da técnica do grupo focal e quantitativa, ao fazer uso de questionário semi-
estruturado, além da análise descritiva. Aquino e Cavalcante (2010) discorrem sobre 
o sentido de vida na Educação, através de um estudo comparativo entre Paulo Freire 
e Viktor Frankl. O primeiro autor a ser estudado foi Paulo Freire, que foi um educador 
e filósofo brasileiro, que contribuiu intensamente para a educação popular, na visão 
de uma aprendizagem através da tomada de consciência e não da imposição, pois na 
sua concepção o que dá sentido à educação é a liberdade. Em vista disso, Freire 
(1974) descreve que o diálogo corresponde a um caminho pelo qual os homens 
encontram o significado mais profundo de ser pessoa, isto é, uma necessidade 
existencial de caráter transformador. Prosseguindo no estudo comparativo de Aquino 
e Cavalcante (2010), Viktor Frankl (2013), é o segundo autor a ser estudado. Para ele 
o homem não é uma “mônada” fechada em si mesmo, mas sim aberto ao mundo, 
autotranscedente, com uma motivação primária para viver, que é a vontade de 
sentido. O projeto se desenvolveu em três encontros. É necessário ressaltar que o 
tempo com cada tema precisou ser flexível, de acordo com a realidade de cada turma. 
A pesquisa esta em andamento, mas a guisa de conclusões, pode-se constatar por 
meio da literatura e também pelas pesquisas encontradas sobre a importância do 
processo educacional acolher as dificuldades, anseios e muitas questões muito 
próprias a adolescentes. Desse modo, percebe-se que a busca por um sentido de vida 
deve ser um tema imprescindível nesse contexto, permitindo o desenvolvimento 
saudável dos jovens. 
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Resumo: Historiadores apontam que a filosofia paliativista nasceu na antiguidade, 

com as primeiras definições sobre o cuidar. Hospices (hospedarias, em português) 

em monastérios, eram locais que abrigavam não somente os doentes e moribundos, 

mas também os famintos, mulheres em trabalho de parto, pobres, órfãos e leprosos. 

Esta forma de hospitalidade tinha como característica o acolhimento, a proteção e o 

alívio do sofrimento, indo além da busca pela cura da doença. Estudos recentes 

demonstram que, ainda na contemporaneidade, poucas são as instituições e 

profissionais que possuem preparo para atuação no campo dos cuidados paliativos. 

A nível nacional, a Academia Nacional de Cuidados Paliativos (ANCP) aponta um 

número muito baixo de equipes preparadas em Cuidados Paliativos, perfazendo um 

montante de aproximadamente cento e cinquenta equipes, em média, um número 

muito pequeno pela extensão territorial e população brasileira. Assim sendo, o 

presente estudo objetivou apresentar a necessidade e a relevância dos cuidados 

paliativos no contexto de pacientes em estado terminal e a capacitação de equipes 

multiprofissionais, visando a otimização do assistência e humanização do cuidado aos 

pacientes terminais. O presente estudo fez uso da pesquisa bibliográfica, utilizando a 

interpretação e achados de importantes estudos publicados nas bases como Scielo e 

Google Acadêmico. Dentre os critérios de inclusão adotados para a presente 

pesquisa, enquadramos todos os documentos publicados há mais de cinco anos, para 

maior presteza e atualização das informações. Tendo como princípio a reafirmação 

da importância da vida, a equipe multidisciplinar considera a morte como um processo 

natural, mas que para que ocorra de forma menos traumática, a assistência ao 

paciente não deve acelerar a chegada da morte, nem permitir tratamentos 

desproporcionais, mas sim um tratamento que possa propiciar o alívio da dor e outros 

sintomas angustiantes. A importância em se discutir cuidados paliativos vai de 

encontro a uma forte necessidade de construir um ambiente seguro, acolhedor e 

humanizado dentro do contexto de uma saúde biopsicossocial e da valorização da 

vida, até o momento da morte. Que o presente estudo possa contribuir com o 

surgimento de novas pesquisas sobre o assunto, esperando que novos estudos 

relacionados a este contexto possam surgir, causando mudanças benéficas ao campo 

do Cuidado Paliativo e proporcionando uma assistência cada vez mais qualificada e 

humanizada. 
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Resumo:  A Medicalização escolar ainda é um tema pouco difundido na sociedade, 

embora já tenha ganhado espaço no campo de discussão acadêmica. Assim sendo, 

é importante que o assunto tome o palco da sociedade, uma vez que o processo de 

medicalizar está cada vez maior e atingindo a heterogeneidade social. Assim sendo, 

culturalmente, a sociedade busca por padrões, até mesmo nas práticas pedagógicas 

e instituições escolares, campo em que o aluno quem não se enquadra, é visto como 

incapaz ou indigno de estar em um determinado meio e, por fim, termina excluído, por 

não demonstrar os mesmos interesses ou desempenho no que a sociedade julga 

como certo e melhor para todos. Como consequência, pais, profissionais da educação 

e até mesmo profissionais do campo da saúde, acabam por fazer uso da de 

medicamentos, uma tendência que vem ganhando espaço, porém, também trás uma 

série de efeitos negativos e efeitos colaterais adversos para a fisiologia do aluno 

submetido ao medicamento, para a mente e para o futuro social do mesmo. No mais, 

tais medicamentos possuem a função de ativar a concentração e mantém o aluno 

mais calmo, porém, questionamentos a esse respeito começam a surgir, pois se trata 

realmente de uma necessidade do indivíduo em fazer uso de medicamentos, ou uma 

mera forma de se justificar o fracasso escolar? Afinal, sabe-se que medicalizar deve 

ser a ultima alternativa, usada apenas quando todos os outros dispositivos falharem, 

visto que poder-se-ia tratar de uma forma da criança apresentar sua energia ou 

mesmo para expressar sua falta de interesse no que está ocorrendo em seu contexto, 

muitas vezes, não se tratando de nenhuma patologia ou anormalidade. Fatores 

políticos, econômicos e culturais vêm contribuindo para o aumento da automedicação 

em todo o mundo, tornando este um problema de Saúde Pública, pois diante de uma 

maior disponibilidade de fármacos no mercado, o usuário passa a ter maior 

familiaridade com os medicamentos. A automedicação, além das reações adversas e 

efeitos colaterais, pode mascarar doenças e problemas de saúde, sendo responsável 

por altos índices de intoxicação, além de ocasionar no usuário desde a dependência 

do fármaco até severas consequências. Finalmente, é importante enfatizar que as 

atividades educacionais continuam sendo as intervenções que mais têm levado à 

medicalização, sendo de essencial importância aumentar a conscientização sobre o 

problema, incluindo pacientes, profissionais da saúde e da educação e a sociedade. 
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Resumo: Este artigo teve como objetivo principal analisar os efeitos e os benefícios 
do exercício físico para pessoas com transtorno de ansiedade e depressão, assim 
como sua contribuição na diminuição da ansiedade. Para atingir tal objetivo, foram 
estabelecidos como objetivos específicos: analisar as características e aspectos na 
educação física, caracterizada por exercícios físicos, que mostrem ser um fator 
preventivo no transtorno de ansiedade e depressão; conceituar depressão, ansiedade 
e sedentarismo. O exercício físico está ligado diretamente à formação de um estilo de 
vida saudável, levando o indivíduo a conhecer e experimentar as diversas 
manifestações do movimento humano. Nesse sentido, praticar exercícios físicos 
auxilia o condicionamento físico e, consequentemente, o sistema imunológico, além 
da produção de hormônios associados ao bem-estar físico. Optou-se, para a 
concretização deste trabalho, pela pesquisa do tipo bibliográfica. A escolha por esta 
pesquisa de cunho bibliográfico deveu-se à necessidade de conhecer o referencial 
teórico e ampliar nosso conhecimento sobre o assunto, analisar conceitos e visões 
apontadas por diferentes autores, dentre eles: Aníbal & Romano (2017); Borba (2014) 
e Santiago (2017).Tendo em vista os estudos apresentados notamos os efeitos 
positivos da prática de exercícios físicos para as pessoas que possuem o transtorno 
de ansiedade e depressão, já que trazem inúmeros benefícios, tanto físicos quanto 
psicológicos.  
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Resumo: As pessoas com deficiência sempre sofreram muito com preconceito e 

discriminação desde os tempos antigos. Porém, com o passar dos anos o esporte foi 

se tornando uma válvula de escape e uma forma de inclusão social para essas 

pessoas. Quando falamos em esporte, nos vem à mente a ideia de que este é um 

instrumento que proporciona o desenvolvimento integral, ou seja, o desenvolvimento 

motor, cognitivo e afetivo-social do ser humano. E se tratando das diversas 

modalidades esportivas, o presente estudo vem abordar o Basquetebol em cadeira de 

rodas, uma das modalidades mais difundidas e importante para pessoas com 

deficiência física, pois possibilita desenvolver as habilidades psicomotoras, como 

coordenação motora, percepção espacial, percepção temporal, agilidade e ritmo, além 

de estimular os aspectos afetivo social e cognitivo desenvolvendo assim a integração, 

a criatividade e o raciocínio. No entanto, ao se comparar com o Basquetebol olímpico 

ainda são pouquíssimos os locais em que se pratica o Basquetebol em cadeira de 

rodas, e isso se deve ao fato de muitos não darem a importância que não só essa 

modalidade que merece e precisa, como também todas as modalidades de esporte 

para as pessoas com deficiência. Com isso, devido à falta da prática, o indivíduo deixa 

de aproveitar tudo que o esporte pode proporcionar, possibilitando assim dificuldade 

no seu desenvolvimento e sua integração na sociedade. É possível observar que por 

muitas vezes o Estado desenvolve programas de atendimento e recuperação. Porém, 

o governo e a sociedade em geral esquecem de facilitar a acessibilidade da pessoa 

com deficiência às situações comuns da vida. Ao desenvolver uma revisão de 

literatura a respeito do tema em questão, foi possível analisar sobre como o 

Basquetebol em cadeira de rodas e os benefícios que este traz para a vida dos 

indivíduos com deficiência física, desde o benefício físico ao mental e à inclusão social 

desses indivíduos que por muitas vezes ficam excluídos da sociedade. Foi possível 

observar que desde os primórdios as pessoas com deficiência já sofriam, sendo 

consideradas anormais e sendo assim, descartadas da sociedade. Atualmente, 

apesar de existir legislações que protegem e defendem os direitos desses cidadãos, 

ainda são muitos os casos de exclusão social sofrida por eles. Sendo assim, o esporte 

aparece como um forte aliado para tentar amenizar esta problemática da sociedade e 

o Basquetebol em cadeira de rodas surge como um esporte que realmente acolhe e 

faz com que as pessoas com deficiência física se sintam novamente parte da 

sociedade e se sintam ‘’vivos” e capazes de serem verdadeiros heróis de si mesmos. 

Por mais que o Basquetebol em cadeira de rodas apresente muitos benefícios nota-

se que os indivíduos também encontram muitos obstáculos em praticá-lo como, por 

exemplo, a falta de infraestrutura adequada. Contudo, mesmo com todas as 

dificuldades encontradas, tal esporte se torna de suma importância na vida do 
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indivíduo com deficiência física e clama por um olhar com mais atenção tanto da 

sociedade como do poder público. Conclui-se que a apresentação desse tema é 

relevante na vida acadêmica do futuro profissional de Educação Física, uma vez que 

ao compreender os benefícios e os obstáculos encontrados para a prática do 

Basquetebol em cadeira de rodas, estes precisam buscar mais conhecimentos e 

maneiras de conseguirem superar as dificuldades encontradas.   
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Resumo: Atualmente podemos perceber em nosso dia a dia que pessoas com algum 
tipo de deficiência, seja ela adquirida ou congênita, passam por muitas dificuldades 
em todos os aspectos, com isso o esporte é um meio para que essa pessoa consiga 
se socializar ou novamente ressocializar. Assim, o esporte adaptado tem por suas 
características a mudanças de regras e materiais que possibilitam aos praticantes com 
deficiência o seu pleno desempenho. Sua presença no Brasil se evidencia a partir de 
1958, quando surgiu os primeiros clubes de cadeira de rodas, no Rio de Janeiro e em 
São Paulo. A adesão do esporte adaptado foi tamanha que, mesmo precisando 
enfrentar barreiras criadas pelo preconceito, o Brasil participa de todos os Jogos 
Paralímpicos desde 1984. Apesar de amparados e resguardados pela lei brasileira da 
inclusão da pessoa com deficiência (LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015), o que 
garante a sobrevivência do esporte é o apoio não governamental e instituições sem 
fins lucrativos. Sabendo disso, conclui-se que o estado é falho perante as 
necessidades das PCDs e a fonte principal de colaboradores no esporte adaptado, 
acaba sendo as pessoas e instituições não governamentais. Desta forma, o presente 
estudo buscou através da revisão de literatura abordar a temática pessoa com 
deficiência e esporte, com o objetivo de identificar como o esporte age positivamente 
na vida do indivíduo praticante com deficiência, bem como as dificuldades 
encontradas para sua prática. É notório como o esporte tem uma função de grande 
relevância na vida de todos, sem exceção, não seria diferente na vida das pessoas 
com algum tipo de deficiência, sendo de grande valia para a integração social, 
contribuindo também nos aspectos cognitivos e motores. É de suma importância citar 
os inúmeros benefícios do esporte para as PCDs, dentre eles estão, o estímulo do 
desenvolvimento e crescimento físico e fisiológico, desenvolvimento motor, 
aprendizagem motora, desenvolvimento cognitivo e afetivo-social. Enfatiza também 
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os benefícios psicológicos, são eles: um aumento da autonomia; aumenta a 
socialização do mesmo; expande o sentimento intrínseco de liberdade e 
independência desse indivíduo. A presente pesquisa foi de extrema relevância para 
as PCDs pois possibilitou identificar como o esporte age beneficamente para os 
mesmos e as principais dificuldades encontradas para sua prática, como também para 
nós do meio acadêmico, uma vez que a busca pelo embasamento cientifico é 
necessária para aprimorar nosso conhecimento, logo, exercer um melhor atendimento 
ao público beneficiário. Entretanto, é imprescindível que ocorra cada vez mais estudos 
sobre essa   população, tendo em vista que as patologias são diversas e a temática 
abrange, de certa forma, uma grande parcela da sociedade.  
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Resumo: A dança pode constituir-se como um elemento que visa desempenhar, na 
vida das pessoas com deficiências, infinitas possibilidades de transformação pessoal 
e social. O objetivo de trabalhar com dança na escola, principalmente para as pessoas 
com deficiências, é ajudá-las a ter uma experiência e a refletir sobre a aceitação do 
seu próprio corpo e de suas próprias expressões quebrando muitas barreiras de 
preconceito entre crianças especiais e outras crianças, fazendo assim com que 
aconteça o processo de inclusão. A dança é de suma importância para o 
desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo das pessoas com deficiência 
compreendendo como um processo educativo e inclusivo capaz de propiciar a 
aquisição de conhecimento a partir de experiências vividas. A relevância de se 
trabalhar a dança nas escolas com as pessoas com deficiência, vem mostrar que esta 
pode estimular e desenvolver aspectos positivos, tanto para o corpo quanto para a 
mente, que os acompanharão pelo resto da vida. Ela é uma manifestação artística, 
que ajuda as pessoas com deficiências a expressarem seus sentimentos e emoções. 
Desta forma, acredita-se que através de um trabalho comprometido socialmente e 
pedagogicamente, onde todas as crianças são bem-vindas à escola, torna-se 
relevante para o professor, em especial, o professor de Educação Física analisar e 
trabalhar as potencialidades de desenvolvimento e de aprendizagem das pessoas 
com deficiências. A dança favorece uma amplitude de desenvolvimento interno e 
externo na vida de cada uma das crianças, isso favorece a possibilidade de 
crescimento interpessoal, também possibilita a escolha de um futuro profissional, por 
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essa razão, torna-se necessário a realização de mais estudos que abordem 
formações sobre trabalhos coletivos onde envolvam a inclusão de alunos no âmbito 
escolar ou comunitário, no qual a dança seria uma alternativa para tal objetivo. Desta 
forma, o presente estudo constituiu uma revisão de literatura abordando a temática 
dança, pessoa com deficiência e inclusão com a proposta de elucidar a relevância das 
atividades recreativas, envolvendo a dança, que ofereçam oportunidade para todos 
os alunos através de estratégias adaptadas. Sendo assim, a necessidade de oferecer 
uma prática pedagógica que atenda às necessidades e o suporte para a pessoa com 
deficiência, mostra a importância da capacitação dos profissionais de educação física. 
Sendo assim, o presente estudo teve como objetivo abordar a importância da dança 
como meio de inclusão social e seus benefícios motor, cognitivo e afetivo-social para 
a pessoa com deficiência. Portanto, concluiu-se que a inclusão é um processo 
contínuo no qual pais, professores, pedagogos e diretores devem trabalhar de forma 
harmônica e que a dança é um meio para que o processo de ensino-aprendizagem 
aconteça alcançando o desenvolvimento integral da pessoa com deficiência. 
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Resumo: É indiscutível que o esporte é um instrumento importantíssimo na vida das 

pessoas, ele faz com que ocorram mudanças de maus hábitos resultando em 

benefícios para quem o pratica, em quaisquer modalidades. Ele é uma ferramenta de 

transformação na vida de crianças, jovens e adultos. Constrói identidade social, 

colabora para um efeito socializador, é uma ferramenta apta a mudar vidas, atuando 

como um fator de inclusão e um combatente da exclusão social. A literatura nos afirma 

que desde a antiguidade já era muito praticado e veio ganhando ainda mais destaque 

pelos jogos olímpicos. Entretanto, quando o foco é a pessoa com necessidades 

especiais, a deficiência física, por exemplo, o esporte é um meio de se alcançar o 

desenvolvimento integral dos mesmos. Ainda que essas pessoas venham ganhando 

seu espaço de direito, assegurados por lei, há muito a ser feito, visto que o esporte 

adaptado é provento de qualidade de vida, pois há uma perceptível melhora na sua 

aptidão física, cognitiva e principalmente social. Foi observado que ao decorrer dos 

anos, pessoas com algum tipo de deficiência física vem ganhando seu espaço de 

direito, sendo assegurados por lei, mas que infelizmente ainda há muitos obstáculos 

a serem superados. Vale ainda ressaltar sobre os benefícios que o esporte adaptado 



96 
 

traz, podem durar toda sua trajetória de vida. Porém, apesar dos benefícios obtidos 

através do esporte adaptado, a sociedade e os profissionais envolvidos diretamente 

ainda possuem um certo preconceito e despreparo para lidar com as diferenças. Este 

estudo constituiu uma ampla revisão bibliográfica acerca da temática sobre o esporte 

como fator de inclusão para pessoas com necessidades especiais. Assim, o presente 

estudo investigou sobre possíveis obstáculos a serem superados e concluiu que as 

dificuldades são distintas, contudo é necessário que o profissional de educação física 

compreenda que é uma figura de extrema importância, destarte, consegue agir de 

maneira direta, como um facilitador e buscando solucionar conflitos sociais, sanando 

as diferenças, tornando suas aulas inclusivas com suas devidas adaptações, o que o 

permitirá ser um profissional diferenciado. Presumi-se que após o pensamento sobre 

as questões abordadas neste estudo sejam ampliados e a visibilidade por sua vez, 

vincule-se a notoriedade de fato, além de ser uma base muito importante na vida 

acadêmica do futuro profissional de educação física, uma vez que ao saber do seu 

papel imprescindível na vida do aluno, consegue desenvolve-lo, permitindo ser um ser 

humano capaz de vencer todas as barreiras de preconceito. 
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Resumo: A calistenia é uma antiga modalidade, relatos de que surgiu por volta do 
século XIX como uma oficial e nova metodologia de treino. É relevante a utilização da 
calistenia na vida de muitos brasileiros e estrangeiros ao redor do mundo, uma vez 
que sua prática traz saúde, fortalecimento do sistema cardiorrespiratório, vigor, 
virilidade, força, técnica e melhora na autoestima dos praticantes, esses são alguns 
dos benefícios propiciados pela prática diária desta modalidade. Vem sendo um porto 
seguro para pessoas que sofrem de transtornos de ansiedade e depressão, pois pelo 
simples motivo de dever cumprido, sua dedicação, empenho e conquistas diárias 
fazem você sentir uma boa sensação de vitória. A calistenia veio pra suprir todas 
essas incertezas criadas pelas pessoas, basta você ter um ambiente aberto ou 
fechado, seja no seu quarto, um campo, quadra, praças para exercício físico, além de 
um profissional de Educação física para te auxiliar. O presente estudo constituiu de 
uma ampla revisão de literatura, utilizando o Google acadêmico, consultando os dados 
disponíveis bibliográficos para a revisão e conclusão do mesmo. O objetivo desse 
estudo foi mostrar as pessoas que o treinamento físico não se dá apenas com 
aparelhos de musculação, mas também usando seu próprio corpo para que possam 
adquirir mais resistência e força física, muitas vezes sem precisar sair de casa. Após 
um breve estudo sobre os conceitos e significados do termo Calistenia, seu processo 



97 
 

histórico-cultural que levou a sua sistematização e quais foram suas bases 
metodológicas, acredita-se que os conhecimentos deixados pelo método, tornaram-
se relevantes para sua permanência na educação física dos dias de hoje. Dessa 
forma, a calistenia pode ser usada como uma forma de aumento da massa muscular, 
aumento da força e melhora a resistência física, tendo como uma das grandes 
vantagens a prática ao ar livre e sem nenhum custo financeiro. Numa visão geral, essa 
modalidade atua como uma prática regular de exercício físico, é um meio de 
integração entre as pessoas e, segundo alguns autores, é uma atividade proposta por 
grupos grupo cristãos comprovando que a mesma é empregada com o objetivo de 
ocupar, de maneira “saudável”, o tempo livre de crianças e adultos, disciplinando 
segundo a ética cristã. Desta forma, a calistenia foi uma das modalidades mais 
utilizadas no momento pandêmico e atualmente continua sendo uma opção de prática 
regular de atividade física para muitos que aderiram a atividade pelo fato de se 
encaixar em qualquer ambiente, por utilizar basicamente do peso corporal para a 
excecução dos exercícios e não exigir materiais caros para sua execução, além de 
ser uma modalidade que se aplica em qualquer faixa etária. 
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Resumo:  A urbanização é um processo constante e inevitável, intrínseco e 

necessário ao desenvolvimento e estabelecimento de uma nação. Entretanto, por 

modificar o ambiente natural acaba muitas vezes gerando alterações ambientais com 

graves consequências. Os brasileiros conhecem bem essa realidade, principalmente 

os moradores de grandes centros urbanos que anualmente sofrem com as 

consequências das tempestades. Os sistemas de drenagem muitas vezes já não são 

capazes sozinhos de atender as solicitações geradas pelo grande volume de 
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escoamento. Frente a essa realidade novas perspectivas de infraestrutura foram 

sendo desenvolvidas nos últimos anos a fim de renovar o conceito de drenagem 

urbana e modificar seu modus operandi. Dessa forma, através de uma análise geral e 

contextual da drenagem urbana, foi possível discutir sobre os efeitos da urbanização 

e as técnicas compensatórias de drenagem, mais conhecidas por drenagem 

sustentável ou SUDS (Sustainable Urban Drainage Systems), apresentando algumas 

soluções que poderiam ser aplicadas, enfatizando tamanha importância da drenagem 

urbana para manutenção e promoção da qualidade de vida da população. Por meio 

de revisão bibliográfica pode-se perceber que a drenagem nasceu da necessidade do 

homem garantir sua sobrevivência e que sua forma de lidar com as águas pluviais foi 

sendo modificada ao longo do tempo até chegar ao sistema tradicional que por longos 

anos dominou o setor de infraestrutura urbana, mas que devido a vários motivos 

mostra-se impotente em lidar com a gestão de águas pluviais sem abordar o contexto 

ambiental e seus processos naturais. Por essa razão a drenagem sustentável tem 

ganhado espaço mundialmente através de suas técnicas compensatórias. Elas 

auxiliam na manutenção do ciclo hidrológico e dos processos naturais, aliviam as 

solicitações do sistema de drenagem e geram a possibilidade de um destino útil e mais 

próximo do natural para as águas pluviais, colaborando dessa forma para a 

revitalização do espaço urbano e para uma convivência harmônica com a natureza. 
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