
 

 

 

  

 

 

 

 

 

ISBN: 978-85-8227-212-1 

APOIO: 

 

 

 

 

 

ISBN: 978-85-8227-212-1 

 

APOIO: 

  

 

 

 

 

Anais 5ª Jornada de  

Ciências Sociais da UEMA  
“Ciências Sociais, Responsabilidades Práticas e 

Impasses Teóricos: a nova/velha ordem”. 

28 a 30 de Novembro de 2018  

 



2 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Anais da 5ª Jornada de  

Ciências Sociais da UEMA  
“Ciências Sociais, Responsabilidades Práticas e 

Impasses Teóricos: a nova/velha ordem”. 

28 a 30 de Novembro de 2018  

 



3 
 

 

 

CONSELHO EDITORIAL 

Ana Lucia Abreu Silva 

Ana Lúcia Cunha Duarte 

Cynthia Carvalho Martins 

Eduardo Aurélio Barros Aguiar 

Emanoel Gomes de Moura 

Fabíola Oliveira Aguiar 

Helciane de Fátima Abreu Araújo 

Jackson Ronie Sá da Silva 

José Roberto Pereira de Sousa 

José Sampaio de Mattos Jr 

Luiz Carlos Araújo dos Santos 

Maria Medianeira de Souza 

Maria Claudene Barros 

Maria Sílvia Antunes Furtado 

Rosa Elizabeth Acevedo Marin 

 

EDIÇÃO  

Quetsia da Silva Lima 

Karina Biondi 
 

 

Prefixo Editorial: 8227 

Número ISBN: 978-85-8227-212-1 

Título: 5º Jornada de Ciências Sociais da Uema 

Tipo de Suporte: E-book 

Formato Ebook: PDF 

 
 

SÃO LUÍS 

2018 

 



4 
 

 
 

 

 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO-UEMA 

Reitor: Gustavo Pereira da Costa 

Vice-reitor: Walter Canales Sant’ana 

Pró-reitor de Pesquisa e Pós-graduação: Marcelo Cheche Galves 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS-CSSA 

Diretora: Helciane de Fátima Abreu Araújo 

 

 

DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

Chefe de departamento: Marivânia Furtado 

 

 

 

COMITÊ ORGANIZADOR DA 5° JORNADA DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA 

UEMA – CIÊNCIAS SOCIAIS, RESPONSABILIDADES PRÁTICAS E 

IMPASSES TEÓRICOS: A NOVA/ VELHA ORDEM. 

Adeilson Luís Pinheiro Viana 

Anna Carollina da Silveira Frazao 

Luciano Mudes Garcia 

Quetsia da Silva Lima 

Prof. Dr. Bráulio Roberto de Castro Loureiro 

Prof. Dr. Emmanuel de Almeida Farias Júnior 

Prof. Dr. Greilson José de Lima 

Profª. Dra. Karina Biondi 

Prof. Me. Leandro Augusto dos Remédios Costa 

Profª Dra. Marivânia Leonor Souza Furtado 

 

 

COMITÊ CIÊNTÍFICO 

Profª Dra. Helciane de Fátima Abreu Araújo 

Prof. Me. José Antonio Ribeiro de Carvalho 

Profª. Dra. Neuzeli Maria de Almeida Pinto 

Prof. Dr. Ricarte Almeida Santos 

Profª Dra. Rosirene Martins Lima 

Profª Dra. Valdira Barros 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO LUÍS 

2018 



5 
 

 
 
 
 
 
 

EQUIPE DE MONITORES 

 

Adrielma Abreu Rodrigues 

Ana Julia Silva Conceição 

Anna Ruth Melo Sousa 

Carla Meneses de Souza 

Diulyane Carvalho Pereira 

Gilmara Gabrielle Gomes Santos 

Inayara Valentin Lira 

Lina Paula Cutrim Garcia 

Luisa Amanda Oliveira de Sousa 

Marymar Sousa Lindozo 

Mayara Menezes Pereira 

Mayara Sousa De Oliveira 

Samuel Alcantara Paulino 

Silnerio da Silva Reinaldo 

Suely Silva 

Valderlandia Nascimento Ribeiro 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO LUÍS 

2018 



6 
 

APRESENTAÇÃO 
 

A Jornada de Ciências Sociais surgiu com o intuito de realizar um evento de 

promoção aos trabalhos científicos desenvolvidos na área de Ciências Sociais. Desde sua 

primeira edição, em 2010, a Jornada teve sua programação composta por um conjunto de 

temáticas relacionadas aos estudos e pesquisas levados a efeito pelos professores e 

professoras do Departamento de Ciências Sociais.  

Uma das marcas das pesquisas realizadas pelos cientistas sociais da UEMA é sua 

proximidade com as comunidades e grupos sociais que estudam e o respectivo 

engajamento na reivindicação de suas demandas. Esse engajamento vem produzindo 

frutos, como a licenciatura indígena, a transformação de estudos em instrumento de ação 

política e guias de processos de reivindicação de populações tradicionais, a preservação 

da memória e o registro de traços culturais de grupos no Maranhão. Esta postura engajada 

está alinhada a uma importante parcela de pesquisadores da área, tanto no Brasil quanto 

no exterior. Nesse sentido, as Jornadas de Ciências Sociais que foram promovidas na 

UEMA tiveram como marca abordar temáticas sociais atuais e debater questões urgentes, 

tanto para as pessoas sobre as quais se escreve, quanto para a sociedade mais ampla. 

Assim, em sua primeira edição, em 2010, a Jornada de Ciências Sociais abordou 

o tema “Cidadania na Contemporaneidade”. No ano seguinte, o tema abordado foi 

“Diálogos de Saberes”. Depois de 3 anos sem uma reedição, a Jornada retornou em 2014 

com a temática “Democracia, Desenvolvimento e Conflitos Sociais”. A partir de então, 

ela passou a ser bianual. Assim, em 2016, proporcionou a discussão sobre “Os riscos à 

democracia no Brasil contemporâneo: diversidade e lutas sociais”. As discussões 

realizadas nos eventos anteriores promoveram a troca de conhecimentos e experiências 

entre cientistas sociais de diversas partes do país e, assim, proporcionaram ao corpo 

docente e discente da UEMA a oportunidade para a difusão de suas pesquisas e 

intercâmbio de conhecimentos. Ao público participante, também foram apresentadas 

reflexões aprofundadas sobre temáticas atuais, contribuindo de várias formas, seja como 

formação profissional, como conhecimento geral ou como estímulo ao senso crítico.  

Neste ano, em consonância com os estudos realizados pelos cientistas sociais do 

Brasil e do Maranhão, a Jornada de Ciências Sociais da UEMA propôs a discussão 

“Ciências Sociais, responsabilidades práticas e impasses teóricos: a nova/velha ordem”, 

visando por um lado a manutenção das principais características do evento e, por outro, 
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ampliar o debate teórico-metodológico que sustenta as práticas científicas dos cientistas 

sociais (as perspectivas de ensino de ciências sociais, as limitações institucionais, as 

possibilidades profissionais e as contribuições que os cientistas sociais podem oferecer 

para a produção de uma sociedade mais justa), tendo em vista toda a atual conjuntura 

social do Brasil, em que a reforma curricular restringe o ensino de ciências sociais na 

educação básica, projetos como o “escola sem partido” limitam os temas a serem 

abordados nas instituições de ensino, e em que a atuação de profissionais da área vem 

sendo alvo de ataques políticos e judiciários (o que pôde ser visto claramente na CPI da 

FUNAI). É deste modo que os trabalhos apresentados no evento e reunidos nessa 

coletânea representam não apenas o esforço de difusão do conhecimento científico na 

UEMA e em toda a região onde a universidade está inserida, mas uma tentativa de luta e 

resistência.  

 

.  
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL NA DEFESA DA GARANTIA DO 
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A RELAÇÃO ENTRE TERRITÓRIOS ÉTNICOS E A EDUCAÇÃO: UMA 

ANÁLISE DA GESTÃO ESCOLAR INDÍGENA NO MARANHÃO. 
MARINA AZEVEDO FEITOSA 

 67 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E ESPECIFICIDADES INDÍGENAS: DAS 
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PARTE 1: Diáspora Negra, Memória e Religiosidades 

 

Este grupo de trabalho pretende reunir uma diversidade de experiências sobre a 

diáspora, culturas, memórias e religiosidades negras em seus diversos seguimentos e 

contextos. O maior percentual da população na formação brasileira é originária do 

continente africano; o protagonismo e resistência dessa população estiveram quase 

sempre marcados pelo discurso da miscigenação ou sincretismo, subsumido num projeto 

de nação que tinha como parâmetros modelos hegemônicos e imperialistas. Deste modo, 

pretendemos agregar experiências sobre formas de resistência e modos criativos de 

produção de identidades e diferenças, elaboradas nos enfrentamentos políticos, marcados 

por seus aspectos performáticos e voltados aos seus próprios léxicos.       

 

Prof. Dr. Álvaro Roberto Pires /UFMA 

Prof. Dr. Greilson José de Lima /UEMA 

Profª Me. Marina Santos Pereira Santos /UEMA 
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DIÁSPORA NEGRA E AS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS AFRO-

BRASILEIRAS: CAPOEIRA, UM GRITO DE RESISTÊNCIA. 
 

Adriana Dias Silva 

Resumo: A formação da nação brasileira é marcada pela exploração do negro africano e 

seus descendentes, trazidos à força de seu continente, sendo escravizados por mais de 

quatro séculos. A mão de obra escrava ergueu o Brasil, construiu uma economia, uma 

cultura, porém foram excluídos da divisão de riquezas. Os negros resistiram das mais 

diversas formas à condição de escravo imposta pelo dominador. Além das fugas e 

suicídios, a pratica de suas manifestações culturais era um ato de resistência. A associação 

dos orixás com santos católicos, as lutas (principalmente a capoeira) e as atividades 

musicais eram formas de preservar alguns dos vínculos e costumes de sua origem. Com 

o passar do tempo, vários itens da cultura africana se consolidaram na formação cultural 

do povo brasileiro, a exemplo a capoeira, criminalizada por muitos anos e em 2014 

reconhecida como um símbolo da identidade brasileira, sendo declarada Patrimônio 

Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. 

 

Palavras-chaves: Diáspora negra, Resistência, Capoeira. 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIÃO: SILÊNCIO E RESISTÊNCIA EM CONTEXTO QUILOMBOLA. 

 

Andréa Maia Maciel 

 

Resumo: Compreender a estrutura de uma comunidade étnica é algo instigante, logo os 

conceitos não abrangem uma totalidade de ideias. Para que um conceito seja formado, 

busca-se uma tentativa de legitimar as esferas sociais dentro da Ciência. Assim, construir 

conceitos e relacioná-los com a prática, em qualquer área, está relacionada às questões 

ideológica e epistemológica. Assim, o trabalho buscou analisar a religiosidade de matriz 

africana como construtora, ainda que possivelmente negada e/ou silenciada, de uma 

identidade quilombola atual. Portanto, foi indispensável realizar estudos das “religiões” 

praticadas no seio da comunidade pesquisada, Rio Grande–Bequimão/MA, bem como 

traçar as relações existentes entre elas. Desta maneira, o povoado mantém uma tradição 

particular, como por exemplo os saberes locais e as manifestações culturais (festas de 

santo, tambor de crioula, forró de caixa, reggae), além das formas de vida e costumes. 

Assim, estudou-se os aspectos religiosos característicos deste lugar. 

 

Palavras-chave: Religiosidade, Quilombo, Resistência. 
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FESTAS NEGRAS COMO CANAIS DE EXPRESSÃO POLÍTICA EM SÃO 

LUÍS DO MARANHÃO NO PÓS-ABOLIÇÃO. 

 

Carolina Christiane De Souza Martins  
 

Resumo: Às vésperas da abolição, as ruas da cidade de São Luís eram cotidianamente 

tomadas por práticas culturais associadas à população negra que habitava a cidade. O 

tambor de Mina (religião de matriz africana presente no Maranhão), o bumba-meu-boi e 

as festas do Divino Espírito Santo aparecem frequentemente nas fontes históricas 

disponíveis. Estas práticas continuaram com muita força no pós-abolição, visto a 

quantidade de pedidos de licenças direcionadas ao Chefe de Polícia ao longo do fim do 

século XIX e nas primeiras décadas do século XX. A presente pesquisa suscita pensar os 

espaços da região central da cidade de São Luís como sendo territórios negros, ou seja, 

espaços sociais ocupados por uma população negra que estabelecia redes de sociabilidade 

e solidariedade entre si. Através das licenças policiais, das notícias de jornal sobre estas 

festividades, dos documentos de polícia e também com relação às notícias referentes às 

moradias populares, é possível observar estas práticas, a repressão direcionada a elas e as 

estratégias de resistência dos sujeitos sociais envolvidos, possibilitando uma janela de 

análise para o contexto histórico apresentado. 

 

Palavras-chaves: Festas Negras, Memórias, Cidadania. 
 
 

 
“PRA SÃO SEBASTIÃO ACEITAR TEM QUE VIM COMO FOI FEITA A 

PROMESSA”: FESTA DANÇANTE NO FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA 

ZONA RURAL DE SÃO LUÍS- MA. 

 

Feliphe Santos Soeiro 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo trazer à tona as discussões sobre festas de 

reggae nos festejos que homenageiam santos católicos e presentes no tambor de mina na 

zona rural de São Luís do Maranhão. Além de rituais específicos, é notória a presença de 

festas dançantes dentro dos festejos. Muitos ritmos fazem parte dessas celebrações, 

porém, nessa região, pôde-se perceber a frequência marcante do reggae. Ao andar por 

esses espaços é comum encontrar faixas e cartazes anunciando festas de radiolas de 

reggae nos festejos ou festas de santo. Esse ponto nos leva a refletir, que relações podem 

existir entre o ritmo e a religiosidade ou entre os frequentadores do reggae e os santos 

homenageados. Trago neste trabalho como ponto de análise, o festejo de São Sebastião, 

localizado no bairro do Tajipuru, na Zona Rural de São Luís e as narrativas de construção 

desse festejo a partir dos seus organizadores, tendo como ponto principal as relações entre 

as festas dançantes e o santo. Desta forma, procura-se entender esse processo de 

apropriação da população rural pelo ritmo reggae, onde em sua maioria são os mesmos 

frequentadores das manifestações culturais e da religiosidade afro-maranhense, tornando 

necessárias as discussões dessas relações, a fim de analisar o processo de construção de 

identidade dessas comunidades, na qual ainda precisam ser exploradas, principalmente 

devido à carência de pesquisas nesses espaços. 

Palavras-chave: Festas de Reggae, Festejos de Santo, Zona Rural. 
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A IGREJA CATÓLICA E A FORMAÇÃO DA FAMÍLIA ESCRAVA NO 

MARANHÃO COLÔNIA. 

 

Izael Sousa Da Costa 

 

Resumo: O presente trabalho propõe-se a fazer uma discussão acerca da atuação da igreja 

católica diante da formação de núcleos familiares entre os escravos no Maranhão, 

especificamente na cidade de São Luís pela sua natureza dinâmica e a sua peculiaridade 

de relações escravistas que caracterizavam a sociedade. O recorte temporal compreende 

a segunda metade do século XVIII, período em que os escravos africanos já se constituíam 

como a principal força de trabalho e o ideal de liberdade fazia parte das suas aspirações. 

O Maranhão recebia escravos de várias regiões da África e os documentos históricos 

identificaram a formação de núcleos familiares no estado desde o período colonial. A 

questão familiar abençoada pela igreja, assim como o amor conjugal eram estabelecidos 

pelas ordens religiosas que tinham o objetivo de estendê-los a toda a sociedade incluindo 

os escravos e forros. O poder da igreja é questionado por muitos historiadores, uma vez 

que não sabemos até que ponto sua dominação influenciava os senhores de escravos. 

Porém, no ano de 1720, a instituição católica divulgou uma serie de princípios que 

favoreciam as uniões. Esses documentos foram elaborados nas Constituições Primeiras 

do Arcebispado da Bahia e surgiram a partir de uma conscientização da igreja em torno 

da necessidade de controlar a vida social. Por isso, o documento nasceu com o objetivo 

de estabelecer normas de comportamento a todos os habitantes da América portuguesa, 

incluindo os escravos. Suas determinações deveriam ser seguidas pelos senhores. 

Segundo Emília Viotti da Costa, os documentos determinavam ainda que os sacerdotes 

recebessem os cativos que desejassem contrair matrimônio quando se revelassem 

conhecedores da doutrina cristã. Essas e outras questões serão abordadas na presente 

comunicação. 

 

Palavras-chave: Igreja católica, Maranhão, Família escrava. 
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CAPOEIRA: DOS FIOS DA MEMÓRIA À RESISTÊNCIA E INCLUSÃO 

SOCIAL. 

 

Luana Da Paixão Matos 

 

Resumo: A vivência diária com a capoeira é uma verdadeira conexão com a 

ancestralidade em suas diversas heranças. Diante deste complexo, à época da escravatura 

criaram-se várias formas de resistência desde insurreições, fugas para os quilombos 

(habitações originadas pelo abandono às fazendas) e até mesmo os jogos de corpo. Para 

tanto, a capoeira como uma delas, tem um significado imensurável na luta do povo negro 

pela terra e na opressão histórica transpassada de geração a geração. Razão pela qual se 

investiga a dinamicidade e complexidade que capoeira culmina em uma discordância 

entre pesquisadores da área e praticantes quanto sua originalidade e definição, se 

brasileira ou africana, se luta, jogo ou dança. A fim de demonstrar essa diversidade que a 

capoeira possui, é que o Mestre Patinha, grande difusor da Capoeira Angola, criou a 

expressão “Capoeira é tudo que a boca come”, haja vista que comporta uma 

multiplicidade de saberes, valores e riquezas. Objetiva-se, portanto, averiguar que cada 

mestre herda fundamentos de seus mestres passados dentro de um sistema de muitas 

linhagens, seja a forma de tocar, de jogar, de conduzir um ritual, de vestir ou de cantar, 

por exemplo. Outrossim, um bom capoeira é aquele que tem mandinga (detentor de 

sabedoria), que sabe gingar, tem malícia e faz do jogo uma brincadeira. Para tanto, 

aprender e reconhecer a história e os fundamentos da Capoeira Angola, é mais que saber 

fazer um jogo bonito; o diálogo entre os corpos proporciona o valor da igualdade, do 

respeito aos mais velhos, da simplicidade e principalmente a resistência.  

 
Palavras-chaves: Ancestralidade, Luta, Valores. 
 
 

 

 

BORI, OFERENDA À CABEÇA. 

 

Rayssa Edith Sampaio Mota 

 

Resumo: Este trabalho apresenta o ritual de Bori, que em Yorubá significa ‘Oferenda à 

cabeça’. O Bori é um culto que propõe, através das plantas, ervas e outros elementos 

proteção, equilíbrio e fortalecimento para estabelecer uma renovação de energia na vida 

de quem o pratica. Para esse estudo, realiza-se pesquisa etnográfica, em andamento, 

utilizando as técnicas da observação participante para acompanhar o ritual de Bori, 

conversas e entrevistas com a Yalorixá Venina D’Ogum que é a zeladora de orixás do 

“Ile Axé Alagbede Olodumare”, locus da pesquisa, situado no município de Paço do 

Lumiar - MA. No ritual estudado, o cuidar do corpo é central, uma vez que ao alimentar 

a cabeça é possível fazer uma espécie de manutenção da saúde mental e física onde este 

corpo trará uma energia (axé) não só para o indivíduo mas para toda a comunidade 

pertencente ao terreiro. O corpo é de grande importância dentro do candomblé, visto como 

um lugar sagrado dentro dos ritos. 

 

Palavras-chaves: Candomblé, Bori, Corpo. 
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PARTE 2 - Povos e comunidades tradicionais e saberes: A 

experiência dos Centros de Ciências e Saberes 

 
Este grupo tem o propósito de refletir sobre a formação dos museus como 

instituições de produção de conhecimento; os museus e os processos de colonização; 

saberes, povos e comunidades tradicionais; além das formas organizativas em contexto 

de conflitos sociais. 

 

Profª. Dra. Cynthia Carvalho Martins /UEMA 

Profª. Dra. Patrícia Maria Portela Nunes /UEMA 
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A NOÇÃO DE QUILOMBO E SEU CARÁTER DE CONSTRUÇÃO E SUA 

RELAÇÃO COM OS CENTROS DE CIÊNCIAS E SABERES. 

 

Adrielma Abreu Rodrigues 

 

Resumo: A pesquisa a ser apresentada está iniciando e consiste na discussão de conceitos 

como “quilombos”, “sistema de uso comum” e “museus”. Apresentarei o caráter de 

construção do conceito de “quilombo” e refletirei sobre a situação específica da noção de 

quilombo em Camaputiua. Para refletir sobre “museus”, utilizei o livro museus 

quilombolas e indígenas, em especial para distinguir os “museus oficiais” das 

experiências de construção dos designados “centros de ciências e saberes”. 

 

Palavras-chave: Quilombolas, Museus, Centros de ciências e saberes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABERES TRADICIONAIS E TERRITORIALIDADES: A EXPERIÊNCIA DE 

MUSEUS VIVOS EM PENALVA – MA. 

 

Andressa Reis Azevedo 

 

Resumo: O presente trabalho aborda as ações apresentadas pelos agentes sociais para a 

criação do chamado Centro de Ciências e Saberes Apolônio Machado, localizado em 

Penalva – MA, como forma de reconhecimento étnico a fim de perceber os significados 

e ressignificados de “coleção”. Cabe ainda sinalizar que esse estudo tem por objetivo 

compreender a relação entre o chamado “centro de ciências de saberes” de Penalva 

enquanto espaço de divulgação de saber fazer, associado à montagem do acervo e 

realizando estudo sobre o conjunto de peças organizado pela senhora Dona Nice Machado 

Aires, na afirmação de uma identidade étnica quilombola  na tentativa de perceber temas 

e problemas considerados de relevância por comunidades quilombolas, notadamente 

aqueles temas referidos à construção da etnicidade e aqueles referidos às diferentes 

situações de conflitos sociais. Esse estudo fulgura assim como um importante canal 

informacional para futuras pesquisas no tocante aos saberes tradicionais e 

territorialidades, além de contar com autores respaldados no assunto. As informações 

contidas se deram a partir de estudos fora e dentro de comunidades, o que facilitou um 

maior entrosamento e envolvimento com a realidade estudada, unindo teoria e prática e 

favorecendo a pesquisa científica para além dos muros da universidade. 

 

Palavras-chave: Saberes Tradicionais, Territorialidade, Museus vivos. 
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NARRATIVAS QUILOMBOLAS RELATIVAS AOS ENGENHOS EM 

SERRANO. 

 

Gilmara Gabrielle Gomes Santos  
 

Resumo: Pretendo, a partir de referências teóricas, discutir conceitos e procedimentos 
de pesquisas relacionadas aos denominados povos e comunidades tradicionais. No 
âmbito da pesquisa, ressalto que estou em um momento inicial, no qual desenvolvo 
discussões sobre algumas das noções centrais para esse tema, como “sistema de uso 
comum das terras”; “territorialidades especificas” e “povos tradicionais”. Abordarei 
também os procedimentos necessários para a realização de pesquisa a partir da técnica 
de trabalho de campo.    
 
Palavras-chaves: Comunidades tradicionais, Territorialidade, Engenhos. 

 

 
 
 

 

OS CENTROS DE CIÊNCIAS E SABERES: MOBILIZAÇÕES E 

NARRATIVAS SOBRE OS DESIGNADOS ENGENHOS. 

 

Karlianne Pacheco De Sousa 

 

 

Resumo: Esta apresentação busca apresentar as experiências vivenciadas por 

quilombolas na construção dos designados Centros de Ciências e Sabres, destacando o 

“Centro de Saberes Mãe Anica” na comunidade de Canelatiua em Alcântara e “Centro 

de Saberes Apolônio Machado” na comunidade de Bairro Novo em Penalva, situado na 

Baixada Maranhense. Os Centros de Ciências e Saberes distinguem-se dos Museus 

Tradicionais por serem construções dos próprios agentes sociais e reunirem narrativas e 

artefatos relacionados aos seus modos de vida. Os acervos selecionados referem-se a 

objetos de uso cotidiano, objetos rituais e relacionados aos Engenhos. A referência aos 

Engenhos aparece articulada a expectativa de direitos dos quilombolas. Recorrem às 

narrativas do passado para reivindicar direitos do presente. Reuni as narrativas com 
ênfase nos conflitos, formas de organização social e relação com os recursos naturais.  

Procuro analisar como os agentes sociais constroem a autodefinição como quilombolas. 

Utilizei referenciais teóricos das Ciências Sociais, tais como Bachelard (1996), Bourdieu 

(1998), Berreman (1975). 

 

 

Palavras-chaves: Narrativas, Saberes, Quilombo. 
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OS TREMEMBÉ “EM EXPOSIÇÃO”: REFLEXÕES SOBRE A IDEIA DE 

MUSEU. 

 

Pedro Da Cruz Lima Junior  
 

Resumo: Este trabalho busca refletir sobre o grupo de famílias residentes no município 

da Raposa que tem acionado sinais de distinção e reconhecimento como um povo 

indígena dos Tremembé da Raposa. Uma primeira aproximação com o grupo, com 

atividades de pesquisas realizadas no âmbito do projeto “Centro de Ciências e Saberes 

no Maranhão: Experiências de Criação de Museus Vivos na afirmação de saberes e 

fazeres representativos dos povos e comunidades tradicionais”, permitiu perceber que a 

organização dos objetos, ligados a uma iniciativa dos Centro de Ciências e Saberes, 

traduzem significados especiais para a auto-representação dos Tremembé da Raposa. 

Tomei como objeto de reflexão o contraste entre algumas exposições da Casa do 

Maranhão, organizadas pelo Estado, e a exposição permanente “Saberes Tradicionais e 

Etnografia: os chamados ‘centro de saberes’ em contexto de mobilização em 

comunidades indígenas e quilombolas” sobre os autodesignados Tremembé da Raposa. 

Neste momento construo as primeiras reflexões sobre o campo empírico onde realizei as 

minhas pesquisas, além de levantar problemas relacionados sobre as ideias de museu, 

exposição e acervo. O primeiro desafio teórico desse estudo é compreender os elementos 

diferenciadores que podem ser observados na organização dos acervos. Pretendo discutir 

como, em alguns casos, existem elementos de identificação do grupo com a exposição e, 

em outros casos existem elementos de arbitrariedade. Meu desafio será compreender a 

possibilidade de o acervo servir como instrumento de luta pela afirmação de identidades 

e, por outro lado, refletir sobre o aparato de classificação do outro e “preservação” de 

uma “cultura” apresentados pelos museus convencionais. 

 

Palavras-chave: Museu, Saberes, Comunidades Tradicionais. 
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PARTE 3 - Gênero, relações de trabalho e lutas sociais 

No Brasil, os estudos sobre lutas sociais, relações de gênero e trabalho estão situados na 

ampla discussão das Ciências Sociais e Humanas. Estas categorias, recheadas de 

significados na vida social, além de problematizar convergências e divergências 

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

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

relações sociais. No caso das mulheres, o século XX testemunhou uma verdadeira 

revolução de gênero em quase todos os aspectos da vida social. Neste século XXI, as 

mulheres na sua marcha e contra-marcha problematizam a igualdade do discurso e 

clamam pela concretude de direitos sociais. Na economia produtiva, o trabalho sob a 

égide do fordismo sofreu profundas transformações em face da atual reestruturação 

capitalista. Nesse mesmo contexto, as lutas sociais que eclodem tanto no centro do 

capitalismo como na periferia do sistema confrontam a globalização neoliberal e se 

disseminam pelo planeta, contrariando os prognósticos e as apologias do fim da história. 

 

 

Profª. Dra. Ângela Maria de Sousa Lima /UEL 
Profª. Dra. Neuzeli M. A. Pinto /UEMA 
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INTERCÂMBIO BRASIL-ARGENTINA: PRODUÇÃO DE VÍDEOS 

PEDAGÓGICOS POR CIENTISTAS SOCIAIS, COM FOCO NAS RELAÇÕES 

DE TRABALHO. 

 

 

Ângela Maria De Sousa Lima 

Angélica Lyra De Araújo 

Valdirene Filomena Zorzo-Veloso 

 

 

Resumo: Objetiva-se apresentar os primeiros resultados de uma Atividade 

interdisciplinar de Intercâmbio denominada “Políticas Curriculares e Produção de 

Materiais Didáticos: Licenciaturas de Ciências Sociais e de Língua Espanhola da UEL 

com Escuela Superior de Comercio “Manuel Belgrano” (Córdoba-Argentina)”, 

cadastrada no Projeto de Pesquisa “Problematização sociológica dos processos de 

institucionalização da política de formação inicial e continuada de professores da 

Educação Básica e do Ensino Superior em cinco IEES/PR: gestão e políticas curriculares 

nas Licenciaturas”, desenvolvida no âmbito de um convênio específico de cooperação 

entre a UNC (Universidade Nacional de Córdoba) e a UEL. Entre outras ações, detalhar-

se-á a produção de sete vídeos pedagógicos produzidos por pós-graduandos de Ciências 

Sociais e professores de Sociologia para ilustrar múltiplas interfaces das relações de 

trabalho com os fenômenos sociais no Brasil, voltados a ilustrar as aulas do Curso 

Técnico Superior Universitario en Administración de Cooperativas y Mutuales na 

Argentina. Toma-se o trabalho como eixo articulador e como princípio educativo para 

trocar experiências socioculturais, linguísticas e didáticas entre professores das 

Licenciaturas e da Educação Básica dos dois países. Dentre outras justificativas, a 

produção conjunta desses materiais didáticos permite aos cientistas sociais aprofundarem 

seus conhecimentos sobre as desigualdades e as contradições que marcam as relações de 

trabalho na América Latina e criarem novas configurações de luta, voltadas à melhoria 

da qualidade da formação inicial/continuada de seus professores. 

 

 

Palavras-chave: Materiais Didáticos, Brasil/Argentina, Espanhol/Ciências Sociais. 
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O PROCESSO HISTÓRICO DE INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE 

TRABALHO. 

 

Francisca Thamires Lima De Sousa 

Maria Dos Reis Araújo Souza  
 

Resumo: O presente trabalho é decorrente de uma pesquisa bibliográfica e documental, 

cujo objetivo é contribuir com o avanço teórico sobre a questão do processo histórico de 

inserção da mulher no mercado de trabalho. Para analisar o objetivo em questão fez-se 

necessário a utilização do materialismo histórico dialético, no qual se partiu da 

compreensão de que é importante conhecer e entender como se deu a inserção da mulher 

nesses espaços, os desafios enfrentados por elas e suas conquistas ao longo da história, 

levando sempre em conta os avanços percorridos pela sociedade capitalista, seus reflexos 

na cultura e nos modelos de família, com destaque ao papel desenvolvido pelas mulheres 

em relação aos homens. Entender como se deu e como se desenvolveu as relações de 

gênero para a compreensão da temática em questão é fundamental para discutimos o que 

mudou e o que prevalece das sociedades patriarcais na sociedade contemporânea. A luta 

por autonomia e igualdade no mundo do trabalho não se deu de maneira passiva; o 

rompimento de certa ideias a respeito da mulher, como sua fragilidade, é algo que se faz 

presente nos dias de hoje e um dos fatores que contribui para a feminização do trabalho. 

 

 

Palavras-chave: Gênero, Mercado de Trabalho, Relações de Poder. 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DO SISTEMA ECONÔMICO CAPITALISTA SOBRE A 

SAÚDE DOS TRABALHADORES. 

 

Jhone Robson Da Silva Costa 
 

Resumo: O trabalho sob a produção capitalista, dada a sua centralidade para a 

sociabilidade humana, passa a ser claramente identificado como gerador de valor, 

explorando e controlando o trabalhador, dilacerando toda a estrutura física, psicológica 

e social, o que influencia diretamente em sua saúde (AZEVEDO, 2011). Objetivo: 

Avaliar a influência que o sistema econômico tem sobre as doenças adquiridas pela 

população. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica a partir artigos 

selecionados das bases de dados das plataformas Google Acadêmico e SCIELO, sem 

restrições de datas. Resultados e discussões: Países capitalistas desenvolvidos 

apresentam doenças relacionadas principalmente à qualidade e estilo de vida, como as 

doenças crônicas, enquanto países em desenvolvimento expressam patologias 

relacionadas principalmente à condições sanitárias. Uma demonstração disso são a alta 

incidência de doenças infecciosas. Conclusão: O sistema econômico determina a 

manifestação de doenças; e o grau de desenvolvimento de uns países dentro desse 

sistema é um fator determinante para a prevalência de patologias. 

 

Palavras-chaves: Trabalho, Influência, Cultura. 
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MULHERES DE FAMÍLIA ESCREVEM ATUALMENTE UM NOVO 

CAPÍTULO NA HISTÓRIA DO EMPREENDEDORISMO. 

 

Rosinélia Ribeiro De Almeida  

Resumo: A pesquisa tem como tema de estudo “Mulheres de família escrevem 

atualmente um novo capítulo na história do empreendedorismo”. Para este tema foi 

formulado a seguinte problemática “como está o desenvolvimento empresarial gerida por 

mulheres mesmo com todos os fatores adversos existentes, sociocultural, religioso e 

mercado de trabalho”. Assim, para responder ao problema foram traçados os seguintes 

objetivos: objetivo geral: enfatizar a seguinte afirmação, “o empreendedorismo pode 

ajudar a mulher a alcançar o empoderamento social e econômico” e como objetivo 

específico: analisar através de dados já quantificados o crescimento de mulheres 

empreendedoras no Brasil. Este estudo utilizou a metodologia de revisão bibliográfica 

selecionando artigos publicados entre 1989 e 2017 afim de examinar reflexões históricas 

sobre o tema. As buscas foram realizadas em duas bases de dados bibliográficas — 

SCIELO e LILACS, na Revista eletrônica de investigação – REID e no blog da empresa 

SEBRAE em um estudo de mercado. Ao finalizar as pesquisas em cada base, as 

referências duplicadas foram excluídas. Após o levantamento bibliográfico o estudo 

chegou à seguinte conclusão: a mudança socioeconômica é possível, segundo os dados 

do SEBRAE e GEM foi possível identificar o crescimento da figura feminina no mercado 

de trabalho como donas do próprio negócio e concomitante promovendo 

desenvolvimento socioeconômico para o estado. 

Palavras-chaves: Empreendedorismo feminino, Empoderamento social e econômico, 

Mercado de trabalho. 

 

O ENFRENTAMENTO ÀS DESIGUALDADES NO PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA: UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO. 

 

Suzane Rodrigues Da Silva 

  Marcella Miranda Da Silva  

 

Resumo: O presente artigo traz um recorte da monografia ’O PROGRAMA BOLSA 

FAMÍLIA: um recorte de gênero e empoderamento feminino’ que teve como objetivo 

geral analisar o Programa Bolsa Família (PBF) através do recorte de gênero e 

empoderamento feminino. Especificamente objetivou-se discutir o que é gênero, bem 

como compreender a condição feminina frente às múltiplas situações de desigualdades. 

Como resultado se observou que ao discutir a ideologia que trata de uma suposta 

igualdade entre a família e a mulher no bojo do programa em referência, se percebeu que 

tal concepção dissolve a individualidade feminina, se constituindo entrave à efetivação 

de sua cidadania plena. A cidadania embora não se restrinja aos direitos individuais 

incorpora-os, daí a importância de se proporcionar o reconhecimento da mulher para além 

da materialização de seu grupo familiar, pois isso contribuirá para que ela viva a cidadania 

em uma perspectiva plena. 

 

Palavras-chaves: Gênero, Desigualdade, Programa Bolsa Família. 
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PARTE 4 - O Direito à Cidade em Tempos de Radicalização 

Neoliberal: Projetos, sujeitos e utopias 

 

O processo de financeirização da cidade tem como consequências graves a 

exclusão de grande parte da população da vida urbana. O alisamento dos territórios para 

os fluxos do capital padroniza os espaços urbanos e solapa outras maneiras de viver a 

cidade. A democratização de todas as condições da vida urbana é um pressuposto do 

Direito à cidade, considerada na sua diversidade, encontros, desencontros, 

contradições, conflitos e produção de utopias.  O direito à cidade, portanto, se constitui 

de diferentes sujeitos e projetos pensados a partir de necessidades e desejos, indo além 

do direito às coisas e aos serviços urbanos. Ele se liga, sobretudo, à nossa criatividade 

de nos fazer pensar e repensar no mundo. A proposta deste grupo de trabalho é reunir 

estudos envolvidos com esse debate. 

 

 

Profa. Dra. Rosirene Martins Lima /UEMA 

Prof. Dr. Joaquim Shiraishi Neto /UFMA 
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MUDANÇAS NA CONCEPÇÃO DE CIDADE E SUA RELAÇÃO COM O 

PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO. 

 

Joallysson Desterro Bayma 

Aerica Souza Malheiros 

 

Resumo: As cidades são importantes centros de atividades e relações humanas e seus 

diferentes espaços estão em constantes transformações. Essas mudanças são 

impulsionadas por fatores e agentes que exercem atitudes sobre o espaço físico e o 

conteúdo simbólico que se relacionam à formação da cidade. As mudanças que ocorrem 

nesse espaço estão relacionadas a diferentes elementos, dos quais se podem destacar o 

econômico e o social. Diante disso, se analisa a relação da globalização com o conceito 

de cidade, abordando a participação do Estado na transformação desse conceito, bem 

como o processo de mercadorização desses espaços urbanos através da construção de 

modelos de cidade globais. Essa abordagem teve como procedimentos metodológicos o 

levantamento e a análise de textos referentes à temática “cidade e desenvolvimento 

urbano”, na qual se pretende analisar a influência do processo de globalização sobre a 

cidade. 

 

Palavras-Chave: Globalização, Cidade, Desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO DE CONSOLIDAÇÃO DA COMUNIDADE EUGÊNIO PEREIRA 

EM PAÇO DO LUMIAR (MA). 

 

Lucas Serra Borba Fonseca 

 

Resumo: O tema do direito à moradia há algum tempo assumiu posição de destaque no 

cenário político-jurídico regional e nacional. Trata-se de uma questão social ainda sem 

solução definitiva, entrando em conflitos com outros direitos. Existem, 

aproximadamente, 42 comunidades consolidadas formalmente organizadas no 

município. Os conflitos pela terra urbana geralmente decorrem das dificuldades da 

própria política habitacional brasileira. As comunidades enfrentam, sobretudo, grandes 

incorporações de capital privado, principalmente do setor da construção civil, que 

utilizam o terreno para a especulação imobiliária, deixando-o ocioso e sem cumprir sua 

função social. Por este motivo, essas ocupações lutam na justiça pelo direito de 

permanecer no local e, acima de tudo, pelo direito à cidade. Dentre as Comunidades de 

Ocupação em Paço do Lumiar (MA) a maior em extensão (50 ha) e em quantidade de 

famílias (700) é a Eugênio Pereira. Hoje ela é considerada consolidada por possuir 

energia elétrica, água encanada, posteamento, transporte público. Sendo assim, esta 

pesquisa tem o objetivo de analisar o processo de consolidação da Comunidade Eugênio 

Pereira em Paço do Lumiar (MA). 

 

Palavras-chave: Direito à cidade, Comunidade Consolidada, Comunidade Eugênio 

Pereira. 
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PODER PÚBLICO E DIREITO À CIDADE. 

 

Luísa Amanda Oliveira De Sousa  

Carla Meneses De Souza 

 

Resumo: Este trabalho objetivou descrever a forma de atuação do Poder Público quanto 

ao direito à cidade a partir do processo de debate de Revisão do Plano Diretor da cidade 

de São Luís. O que tem sido observado em São Luís é um avanço dos empreendimentos 

imobiliários sobre áreas da cidade que são mais valorizadas e onde já existem moradores 

antigos ocasionando disputas pelo uso do solo urbano e dos bens naturais, por diferentes 

agentes sociais e econômicos, especificamente as incorporadoras imobiliárias. Os 

esforços do Poder Público têm se dado no sentido garantir as demandas dos 

empreendimentos econômicos em detrimento dos diferentes grupos sociais que vivem 

nesses territórios há anos. Considera fazer a assepsia dessas áreas na medida em que são 

tidas como socialmente problemáticas, em função da situação socioeconômica dos 

moradores, que são de baixa renda, e entendidos como tropeços que freiam o 

"desenvolvimento” da cidade (LIMA, 2008). No entanto, o que se pôde visualizar 

durante as reuniões do CONCID no âmbito do processo de revisão do Plano Diretor de 

São Luís, que são as disputas discursivas sobre planejamento urbano, traz subjacente 

uma compreensão do que seja a cidade, ou seja, diferentes e antagônicos modelos de 

cidade, visto que o conceito de sustentabilidade é apropriado ao discurso econômico 

capitalista para a utilização e extração de recursos. Diante disso, é possível concluir que 

o Poder Público tem se detido a garantir as demandas dos empreendimentos econômicos, 

colocando em desvantagem os antigos moradores, deslocando-os para áreas 

desvalorizadas da cidade em nome do “desenvolvimento” do município. 

 

 

Palavras-chaves: Direito à Cidade, Poder Público, Plano Diretor. 

 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, MEIO AMBIENTE E PRÁTICAS 

EDUCATIVAS. 

 

Roraima Silva Fernandes 
 

Resumo: Trata-se de um estudo que tem como temática principal o “desenvolvimento 

sustentável” e como delimitação do estudo o “desenvolvimento sustentável, meio 

ambiente e práticas educativas”. Como produção acadêmico-científica este estudo se 

justifica a partir da perspectiva do conhecimento como instrumento para promoção do 

desenvolvimento sustentável através da educação ambiental. O estudo tem como objetivo 

principal, analisar o conhecimento como instrumento para promoção do desenvolvimento 

sustentável através da educação ambiental, além de: refletir acerca do papel do educador 

e da educação na preservação do meio ambiente; desenvolver atividades de 

conscientização sobre a importância da preservação do meio-ambiente; refletir acerca da 

sustentabilidade e das consequências do desenvolvimento. 
 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Meio ambiente, Educação. 
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SEGREGAÇÃO URBANA EM SÃO LUÍS: A PRIVAÇÃO DO DIREITO A 

CIDADE. 

 

Valderlandia Nascimento Ribeiro 

 

Resumo: O processo de expansão urbana de São Luís tem sistematicamente se 

apropriado de áreas já ocupadas por diferentes grupos sociais. Na malha urbana da cidade 

de São Luís figuram diferentes empreendimentos imobiliários que compreendem 

condomínios fechados, horizontais e verticais e comportam projetos que potencializam 

possibilidades transformadoras, modificando comportamentos e alterando o meio 

ambiente, provocando a privação do direito à cidade às classes mais segregadas. É de 

grande relevância observar os projetos de intervenção pública que ocorrem por meio da 

criação de infraestrutura que acaba por privilegiar as frações da cidade já valorizadas 

pela iniciativa privada, o que tem acarretado muitos conflitos sociais. Neste trabalho, a 

principal ênfase é refletir sobre o processo de produção das áreas segregadas na cidade 

de São Luís e como esta segregação afeta os direitos dos sujeitos envolvidos. É 

indispensável investigar os processos que afetam o meio que vivemos e problemas 

provocados pela desigualdade urbana onde o serviço público não atua em bairros da 

população de baixa renda. Os grandes empreendimentos imobiliários se apropriam dos 

espaços mais valorizados da capital Maranhense e na implantação de seus projetos 

acabam por supervalorizar uma fração da cidade, o poder público acaba por privilegiar 

essa infraestrutura e consequentemente acaba por produzir e reproduzir uma cidade cada 

vez mais desigual e excludente. A população de baixa renda é empurrada cada vez mais 

para as áreas distantes dos equipamentos e serviços urbanos, onde reina a precariedade e 

a falta de assistência do poder público proporcionando a privação do direito a cidade. 

 

Palavras-chave: Segregação Urbana, Processo de expansão, Direito a cidade. 
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PARTE 5 - Educação, políticas educacionais, diversidade e 

desigualdades 

 
Este grupo de trabalho acolhe estudos que tratam o fenômeno educacional na 

perspectiva das Ciências Sociais, lidando com as dimensões políticas, sociológicas e 

antropológicas de sua manifestação. Para tanto, estabelece-se a partir dos seguintes eixos 

temáticos: educação e teoria social; Estado, atores sociais e organismos internacionais na 

formulação de políticas educacionais; escola e sociedade; ensino de Sociologia; educação 

e desigualdades; educação e trabalho; educação e cultura; processos formativos em 

movimentos sociais; educação e arte; educação e questões étnico-raciais e de gênero. 

 

 

Prof. Dr. Bráulio Loureiro /UEMA 
Prof. Me. Leandro Costa UFMA/CEST 
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A “DESRESPONSABILIZAÇÃO” DO ESTADO AO PASSO DA CHAMADA 

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL. 

 

Elgonzales Magalhães Almeida  
 
 

Resumo: A chamada Responsabilidade Social Empresarial (RSE) é um termo recorrente 

nas ciências sociais. A temática foi discutida aqui a partir de um contexto de empresas 

que compõem o chamado Terceiro Setor, não no sentido de empresas que visam o lucro 

em vez do bem-estar social. Deste modo essa pesquisa se faz importante por discutir, de 

forma crítica, a relação entre Estado e a chamada RSE ao cumprimento de obrigações de 

caráter público. A RSE, nas organizações sociais, vem ganhando forma e adquirindo 

espaço no âmbito das relações público-privado, com o apoio do Estado. Esse faz uso do 

discurso de que é preciso “desinchar a máquina estatal”, porém, o que se percebe é que 

as reais intensões do Estado em apoiar o discurso da RSE, não necessariamente está na 

preocupação com a disseminação de ações que estabeleçam a dignidade humana, mas sim 

como um processo de se “desresponsabilizar” de tais obrigações sociais. Portanto, a 

discussão aqui levantada constitui-se na pretensão de compreender os fatores que 

motivam o Estado a transferir, para as empresas privadas, atribuições de ordem pública, 

bem como verificar de que forma essa relação se estabelece ao longo do processo político 

neoliberal. 

  

 

Palavras-chaves: Estado, Responsabilidade Social Empresarial, Desresponsabilização. 
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EDUCAÇÃO E TRABALHO: FORMAÇÃO E POSIÇÃO DO PROFISSIONAL 

DA SAÚDE NO CAMPO MÉDICO. 

 

Emanuelle Do Espírito Santo Alves Do Nascimento 

 

 

 

Resumo: Trabalho e Educação são temas clássicos da sociologia. Karl Marx, Émile 

Durkheim e Max Weber, apontados como autores clássicos desta ciência, tentaram 

abordar a importância e o papel fundamental da educação e trabalho para o funcionamento 

da sociedade. É válido também ressaltar a contribuição de Pierre Bourdieu para pensar 

trabalho e educação, o que levará ao desenvolvimento deste trabalho. A Sociologia da 

educação nos ajuda a pensar esses profissionais da saúde, tomando como referencial 

teórico o modelo analítico de Pierre Bourdieu para pensar como, no campo médico, o 

capital econômico, social, cultural e escolar colocam esses agentes em uma posição 

dominante, levando a cargos exclusivos e de dominação, e mostrando que os que não 

possuem capitais ou parte deles são inseridos no lado dos dominados neste campo de lutas 

que é o campo médico. Nesse sentido, a classificação escolar é sempre um ato de 

ordenação do mundo social, onde pessoas são separadas por uma diferença que se 

apresenta como uma essência e, por conseguinte, são legitimadas para dominar. A 

problemática de pesquisa visa compreender a relação entre o processo de escolarização 

universitária e a construção de representações sociais. Do ponto de vista metodológico, 

foram realizadas cinco entrevistas com diferentes agentes da equipe médica do hospital 

psiquiátrico Nina Rodrigues: médico psiquiatra, enfermeiro, técnico de enfermagem, 

terapeuta ocupacional e médico residente. Concluo que a “doença mental” se reproduz 

como um estigma, pois a classificação médica, certificada pela legitimidade social do 

saber escolar e pela legitimidade social e institucional do profissional médico e equipe, 

se encontra com um estigma presente no senso comum em relação ao que foi construído 

historicamente como “loucura” e em relação à passagem por instituições psiquiátricas.  

 

 

Palavras-chave: Formação escolar, Equipe médica, Instituição total 
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PEDAGOGIA DECOLONIAL: RESISTÊNCIA À IMPOSIÇÃO DE UM 

PROJETO NEUTRALIZADOR. 

 

João Rafael De Oliveira Sousa 

 

Resumo: A epistemológica moderna é desenvolvida a partir de processos violentos de 

subalternização e etnocentrismos. O próprio conceito de modernidade está construído 

intrinsicamente sob a invalidação e marginalização dos conhecimentos subalternizados, 

inviabilizando a produção de um projeto teórico de pensamentos críticos divergentes da 

lógica colonial. Valendo-se de um referencial teórico com intelectuais decoloniais, o 

artigo desenvolverá uma problematização teórica a respeito das estruturas de imposição 

do conhecimento eurocêntrico nas sociedades localizadas geograficamente ao sul do 

globo, possibilitando visualizar a geopolítica do conhecimento hegemônico e tecer com 

o auxílio da Pedagogia Decolonial aspectos geradores de consciência e libertação.  

 

Palavras-chaves: Modernidade, Educação, Pedagogia Decolonial. 

 

 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS E MEDIDAS EDUCACIONAIS: ESTUDO DOS 

CASOS DE VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS UEB ALBERTO 

PINHEIRO E UEB HENRIQUE DE LA ROQUE ALMEIDA EM SÃO 

LUÍS/MA. 

 

Marymar Sousa Lindozo 

Mayara Menezes Pereira 

 

Resumo: O presente trabalho tem o objetivo de apresentar ao leitor uma análise da 

temática da violência nas escolas e a sua abrangência no que se refere à questão do ensino 

e bem-estar social, com enfoque para o campo docente e discente como os principais 

prejudicados em São Luís - MA. Mediante uma entrevista realizada com o professor 

Geferson de Jesus Ferreira da escola UEB Henrique De La Roque Almeida, foi passado 

os contratempos vividos pelos professores no que diz respeito à estrutura da escola, à falta 

de apoio e amparo da Secretaria de Educação no que tange as Políticas Públicas e Medidas 

Educacionais e à indisciplina dos alunos, o que acaba ocasionando episódios de violência. 

Serão abordados os tipos de violência que ocorrem, principalmente a psicológica e 

institucional, a sua incidência na vida dos alunos e professores e como isso afeta na 

dinâmica das escolas. Além disso, apresentaremos as Políticas Públicas, que servem para 

regulamentar, distribuir e redistribuir as ações voltadas para o âmbito social, e as Medidas 

Educacionais, que seriam todas aquelas canalizadas para o âmbito escolar. Aplicou-se a 

pesquisa documental e pesquisas de campo em duas escolas municipais, a UEB Alberto 

Pinheiro e UEB Henrique De La Roque Almeida, além da análise de alguns autores 

estudiosos do tema. Foram retratados suas estruturas interna e externa, sua organização 

administrativa, os dados referentes a ocorrência da violência e como são solucionados 

mediante o aparato institucional. Observa-se a necessidade de abordar a violência nas 

escolas, as suas modalidades e execuções e a ação das Políticas Públicas e Medidas 

Educacionais nas suas ocorrências. 

Palavras-chaves: Violência nas Escolas, Políticas Públicas, Medidas Educacionais. 
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A ESCOLA SEM PARTIDO À LUZ DA BANALIDADE DO MAL, DE 

HANNAH ARENDT. 

 

Rodrigo Almeida  
 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo analisar o decreto de projeto de lei n° 

867/2015, do deputado federal Izalci Lucas, do PSDB, inspirado no movimento Escola 

sem Partido. Busca identificar o que ele propõe, com que intenção, para quem é feita essa 

nova educação, quem se beneficiaria com essa nova formação. O projeto é apelativo, é 

sedutor, traz um discurso de neutralidade, de não ideologias, de poderes de escolha dos 

pais na maneira como seus filhos estudam. Porém, quando examinado com profundidade, 

nota-se como é paradoxal, totalitário, abusivo, e destrói as capacidades de diálogos e 

debates, a alteridade que cada vez mais se busca na sociedade. A análise se constrói a 

partir do conceito de banalidade do mal, de Hannah Arendt, encontrada na personalidade 

de Adolf Eichmann, para se investigar as consequências que esse novo tipo de educação 

pode formar.  

 

Palavras-chaves: Escola sem Partido. Banalidade do mal. Educação. 
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PARTE 6 - Megaempreendimentos, movimentos sociais, 

identidades coletivas e conflitos 

 

Este grupo pretende refletir sobre os “efeitos sociais” da implantação de 

megaempreendimentos em terras tradicionalmente ocupadas. Com isso, busca-se analisar 

distintos processos de mobilização social e política de identidade diante das tensões 

sociais ocasionadas por tais “situações sociais” de planejamento e implantação de 

megaempreendimentos. 

 

 

Prof. Dr. Emmanuel de Almeida Farias Júnior /UEMA 
Profª. Dra. Helciane de Fátima Abreu Araújo /UEMA 
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DIREITOS SOCIAIS, CULTURAIS E TERRITORIAIS DE COMUNIDADES 

QUILOMBOLAS DE PEDRO ROSÁRIO, CAJARI E SERRANO DO 

MARANHÃO. 

 

 

Alycia Pessoa Ataide Lima 

Pedro Henrique Fernandes Leite 

Andressa Do Nascimento Barroso 

Anna Ruth Melo Sousa  
 

 

Resumo: O processo de regulação fundiária de territórios quilombolas, desde sua 

promulgação em 1988, é uma questão sempre a ser discutida tendo em vista as várias 

problemáticas e a baixa efetividade destes. Esta apresentação objetiva analisar o processo 

de formação de lideranças, membros de comunidades quilombolas e agentes políticos 

referente aos direitos sociais, culturais e territoriais de comunidades quilombolas nos 

municípios de Pedro Rosário, Cajari e Serrano do Maranhão, possibilitando, assim, a 

reivindicação de seus direitos frente aos processos de expropriação territorial atualmente 

em curso. Para isso, serão realizadas oficinas de formação - internas e externas – 

horizontais que contarão com a participação das lideranças e membros das comunidades, 

de pesquisadores quilombolas e não quilombolas das mais distintas áreas como a da 

Antropologia, Ciências Sociais, Direito, Pedagogia, Geografia e do Serviço Social, com 

o intuito de proporcionar uma interdisciplinaridade e potencializar o trabalho coletivo, 

plural e, consequentemente, seus resultados. Além do intuito de formar, visa-se também 

a troca de experiências, conhecimentos, o fomento do diálogo, do pensamento crítico e 

familiarização/atualização dos pesquisadores, estudantes e dos membros das 

comunidades no que diz respeito a legislação vigente. 

 

 

Palavras-chaves: Comunidades, Quilombolas, Oficinas, Formação 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL NA DEFESA DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS: O CASO DOS “CATADORES DE LIXO DE IGUAÍBA”. 

Ana Alice Ferreira Da Silva 

Hingrid Maria Campos Soares 

Franklin Douglas Ferreira  

Resumo: Estudo sobre a situação dos catadores de lixo do Iguaíba, no município de Paço 

do Luminar (MA), no âmbito do direito ambiental relativo ao gerenciamento de recursos 

sólidos. Trata-se de pesquisa realizada nas atividades da disciplina “Legislação 

Ambiental”, no CCB - UEMA, que investigou as ações civis públicas em trâmite na Vara 

de Interesses Difusos e Coletivos-(VIDC) da Ilha de São Luís-MA. Examina a ação civil 

pública ambiental, proposta pelo Ministério Público do município, que visa 

implementação da coleta seletiva e de incentivo à criação e ao desenvolvimento de 

cooperativas e outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis, naquele município. Para tanto, em visita à VIDC, acessou a referida ação civil 

pública, analisando sua movimentação processual e situação atual, a fim de avaliar se o 

direito ambiental demandado está sendo garantido. Após mais de dois anos, o processo 

não findou, mas encaminha-se para uma resolução consensual. 

 

Palavras-chaves: Direito Ambiental, Vara de Interesses Difusos e Coletivos, 

Cooperativa.  

 

 

O ACAMPAMENTO EDUARDO GALEANO E AS VEIAS ABERTAS DA 

TERRA PELA ATIVIDADE MINERADORA. 

 

Anna Carollina Da Silveira Frazão 

 

Resumo: O presente trabalho tem como principal objetivo compreender a implementação 

dos projetos mineradores da VALE, enfatizando as atividades realizadas ao longo do 

“CORREDOR CARAJÁS”, trazendo à tona os “efeitos sociais” sobre povos e 

comunidades tradicionais. Por meio desta pesquisa têm-se buscado refletir sobre as 

distintas situações de conflito vivenciadas na região por onde os projetos se estendem. A 

partir da realização dos trabalhos de campo, foi criada a oportunidade de realizar 

observação direta dos acampamentos situados no município de Canaã dos Carajás-PA, 

sobretudo do acampamento Eduardo Galeano, no qual foi possível compreender, por 

exemplo, a estrutura do acampamento, a forma de organização das lideranças, a 

organização produtiva e os conflitos diretos com a mineradora. A partir da análise das 

leituras e da realidade observada dentro da comunidade, é possível ter um parâmetro para 

analisar os “efeitos sociais” dos chamados megaprojetos de mineração e infraestrutura.  

 

 

Palavras-Chave: Conflitos, Corredor Carajás, Grandes Projetos. 
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O “CERCAMENTO” DAS TERRAS E A LUTA PELO BABAÇU: A CHEGADA 

DOS EMPREENDIMENTOS MINERÁRIOS NA COMUNIDADE 

QUILOMBOLA MIRANDA DO ROSÁRIO –MA. 

Barbara De Sousa Cascaes 

 

Resumo: Este artigo trata da luta pelo território da comunidade remanescente de 

quilombo Miranda do Rosário, no Maranhão. Este grupo foi gravemente afetado pela 

atuação de mineradoras voltadas à exploração de pedras para a construção civil entre 

metade da década de 1960 e início da década de 1970, período em que o Maranhão está 

inserido dentro do contexto dos incentivos fiscais para implantação de projetos 

agropecuários e período de venda das antigas fazendas na região de Rosário. Diante dos 

agravamentos do conflito, a comunidade toma como principal forma de mobilização a 

afirmação de sua identidade étnica enquanto comunidade remanescente de quilombo, de 

acordo com o artigo 68 dos ADCT da Constituição de 1988. Diante desta situação, busco 

compreender as formas de mobilização do grupo diante dos seus antagonistas e do 

próprio Estado. 

 

Palavras-chave: Território, Conflitos, Afirmação étnica. 

 

 

PLURIDENTIDADE NUM CONTEXTO DE CONFLITO: A LUTA DAS 

QUEBRADEIRAS DE COCO, INDÍGENAS E QUILOMBOLAS PELO LIVRE 

ACESSO AO TERRITÓRIO 

Bruna Raissa Cruz Caldas 

 

 

Resumo: Neste resumo, reflito sobre as formas de apropriação e uso do espaço, da 

natureza presente numa disputa pela terra entre, de um lado, indígenas e quilombolas e, 

do outro, pecuaristas e empresários. Os conflitos acontecem no território indígena 

Taquaritiua do povo Akroá Gamella em Viana e no quilombo de Mó São Caetano em 

Matinha, na Baixada Maranhense. São perceptivas as noções de territorialidades, 

identidades, uso e preservação do meio ambiente utilizado pelos agentes sociais que lutam 

pelo território étnico. Assim, pretende-se evidenciar as observações realizadas, sobretudo 

sobre o contexto de identidades plurais e situacionais, onde as mulheres quebradeiras de 

coco babaçu presentes em ambos os territórios assumem também a categoria identitária 

de indígena Gamella, e na outra comunidade a identidade quilombola, conforme 

observado em trabalho de campo.  Assim, num contexto de pluridentidade, estas mulheres 

confrontam as relações de poder e dominação estabelecidas entre os fazendeiros e 

pequenos proprietários presentes no território. 

 

Palavras-chaves: Quebradeiras de coco babaçu, Gamellas, Quilombolas. 
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MEGAEMPREENDIMENTOS, POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS 

NA MICRORREGIÃO DE IMPERATRIZ-MA: A SITUAÇÃO DE 

CACHIMBEIRO – CAMPESTRE-MA. 

 

Gabrielle Carvalho Frazão 

 

Resumo: Esta apresentação configura-se como parte do Programa Institucional de 

Iniciação Científica e analisa os impactos causados através da relação estabelecida entre 

povos, comunidades tradicionais e megaempreendimentos, com foco na situação do 

povoado Cachimbeiro, localizado em Campestre-MA. Busca identificar as trajetórias dos 

grupos familiares que hoje formam a comunidade, mapeando as relações existentes entre 

a comunidade e a empresa Mayti Bioenergia S.A, refletindo sobre os laços de 

solidariedade construídos pela comunidade. Emprega como procedimento metodológico 

a pesquisa qualitativa, a partir da necessidade de técnicas de coleta de dados como a 

entrevista aberta, a observação direta e a etnografia de eventos. A relevância deste estudo 

está na atualização de questões sociais enfrentadas no povoado face à expansão do 

agronegócio, ampliando o panorama de observação dentro do contexto em que estão 

inseridos, oferecendo à sociedade subsídios para uma reflexão acerca dos impactos 

sociais, econômicos e ambientais. 

 

Palavras-chaves: Megaempreendimentos, Comunidades Tradicionais, Cachimbeiro. 

 

 

 

 

FALAS DO CORREDOR CARAJÁS: TRADIÇÕES ORAIS, CULTURA E 

RESISTÊNCIA. 

 

Geovana Alves Rocha 

 

Resumo: O projeto de extensão do Programa Campos Cultural-UEMA visa tratar de 

tradições orais e seus narradores. Essas narrativas transmitem relações sociais e podem 

ser consideradas como instrumentos para as diversas comunidades expressarem suas 

distintas visões de mundo. Sendo assim, este projeto vai tratar das tradições orais dos que 

se auto definem “atingidos pela Vale” e pelo também chamado “Corredor Carajás”. Estas 

comunidades, denominadas formalmente por ‘comunidades e povos tradicionais’, estão 

sendo impactadas pela implementação de megaprojetos de mineração e infraestrutura, 

causando devastação e em piores casos o deslocamento desses que consequentemente têm 

seus modos de vida modificados. Portanto, os objetivos deste projeto são mapear, analisar 

e divulgar tradições orais referentes às comunidades de ribeirinhos, quilombolas, 

indígenas, extrativistas nos municípios de São Luís, Itapecuru Mirim, Santa Inês, Pindaré 

Mirim e Açailândia, através de livro publicado e exposições fotográficas dos narradores 

(as).  

 

Palavras-chaves: Tradições orais, Megaempreendimentos, Resistência. 
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RESILIÊNCIA E PRÁTICAS COTIDIANAS DOS MORADORES DO BAIRRO 

DE PEDRINHAS-SÃO LUÍS, MA. 

 

Heloana Karla De Amorim Reinaldo 

 

Resumo: Nos últimos anos os estudos sobre planejamento urbano têm se intensificado. 

Uma modalidade desses estudos se refere à explicitação ou valorização dos 

conhecimentos locais e resiliência dos habitantes de assentamentos/ ocupações informais. 

Desta forma, o presente trabalho, que ainda está em construção, busca analisar o 

significado do conhecimento popular e das práticas cotidianas dos setores informais para 

melhorar a resiliência social, econômica e ambiental da cidade global no século XXI. 

Segundo a ONG Justiça nos Trilhos-JT, são muitos os efeitos sociais causados pela 

implantação da Estrada de Ferro Carajás-EFC, para além dos problemas típicos de áreas 

periféricas, como a falta de infraestrutura urbana, moradias precárias e informais, falta de 

segurança pública e o alto índice de estigmatização, em Pedrinhas. Grande parte dos 

moradores do bairro sobrevivem por meio de trabalhos esporádicos, e alguns trabalham 

em empresas localizadas nas proximidades, como Alumar, Brahma, entre outras.  

 

 

Palavras-chaves: Infraestrutura, megaprojetos, extrativismo. 

 

 

 

 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL NA DEFESA DA QUALIDADE DO AR: 

O CASO “FÁBRICA DE RAÇÃO DE OSSOS”. 

Ivanete Márcia Mendes Chaves 

 Andressa Bezerra De Almeida 

Franklin Douglas Ferreira 

Resumo: Estudo sobre o impacto da poluição atmosférica causada por empresa de ração 

de ossos, a partir de ação civil contra a L DUARTE NUNES (INDAMA) e ESTADO DO 

MARANHÃO. Trata-se de uma pesquisa realizada na disciplina “Legislação Ambiental”, 

no CCB - UEMA, que investigou as ações civis públicas ambientais em trâmite na Vara 

de interesses Difusos e Coletivos (VIDC). Examina a ação civil ambiental, proposta pelo 

ministério público de Paço do Lumiar, que solicita o cancelamento de licença de operação 

da empresa, o fechamento da indústria de ração de ossos, que o Estado do Maranhão se 

abstenha de conceder/renovar a licença ambiental da ré, condenação da INDAMA e que 

o Estado do Maranhão, juntamente a empresa, realize pagamento de indenização de 

quinhentos mil reais por danos morais coletivos. Para tanto, em visita a VIDC, acessou a 

referida ação civil pública, analisando sua movimentação processual e situação atual, a 

fim de avaliar se o direito ambiental está sendo garantido. 

  

Palavras-chaves: Direito Ambiental, Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Poluição 

Atmosférica. 
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IMPACTO SOCIOAMBIENTAL PROVOCADO PELA REFINARIA 

PREMIUM I NA COMUNIDADE DE SALVATERRA, NO MUNICÍPIO DE 

ROSÁRIO. 

 

Luana Da Paixão Matos 

Paulo Henrique Ferreira Soares 

 

Resumo: A refinaria Premium I, localizada entre os municípios de Bacabeira e Rosário, 

foi anunciada no ano de 2010 e considerada o maior empreendimento de refino do Brasil 

e o maior da América Latina, com uma área equivalente a 250 campos de futebol (2 mil 

hectares). Entretanto, desde sua implantação, deixou grandes sequelas às pessoas que 

neste ambiente viviam, sendo dessa maneira realocadas, paralelo a um extenso dano 

ambiental que destruiu a vegetação nativa e prejudicou o setor financeiro para os 

empresários locais que investiram em hotéis e restaurantes, por exemplo. A pesquisa 

consistiu majoritariamente em visitas diárias a diversas propriedades, realizando 

aplicações de questionários/entrevistas com o intuito de conhecer a história local e suas 

dificuldades. Outrossim, no que concerne ao impacto socioeconômico sofrido pelas 

comunidades que moravam no local, de acordo com dados coletados através de entrevista, 

estas pessoas foram realocadas para outros terrenos improdutivos para o plantio (principal 

meio de sobrevivência). O interesse econômico prevaleceu sobre o interesse social da 

comunidade, a indenização não foi capaz de suprir toda história de vida naquele ambiente 

em que as famílias não possuíam limites de terras, em contraste com a atual situação que 

todos detêm áreas cercadas igualmente e seus laços com suas terras perdidos.   

 

 

Palavras-chaves: Conflito, Laços, Impacto. 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL NA DEFESA DA GARANTIA DO 

ACESSO À ÁGUA POTÁVEL: O CASO “FOSSA SÉPTICA NO 

RESIDENCIAL CANUDOS”. 

 

Paloma Drielle Mourão Da Fonseca 

Leandro Jorge Aquino Santos 

Franklin Douglas Ferreira 

 

 

Resumo: Estudo sobre a situação da comunidade do Residencial Canudos, em São Luís 

(MA), no âmbito do direito ambiental relativo à garantia da qualidade da água. Trata-se 

de pesquisa realizada nas atividades da disciplina de “Legislação Ambiental”, no curso 

de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), que investigou 

tais ações civis públicas ambientais em trâmite na Vara de Direitos Difusos e Coletivos 

da ilha de São Luís. Examina a ação civil ambiental proposta pelo Ministério Público do 

Estado do Maranhão, que objetiva a retirada da fossa séptica, construída pela empresa 

Engenharia Ltda, próxima ao poço da Companhia de Saneamento Ambiental do 

Maranhão- CAEMA, fonte de abastecimento de água da comunidade do residencial 

Canudos. Para tanto, em visita a Vara de Direitos Difusos e Coletivos, acessou a referida 

ação civil pública, analisando a movimentação processual e sua situação atual, a fim de 

avaliar se o direito ambiental demandado está sendo garantido. Após mais de dois anos o 

processo continua a tramitar na vara sem indicativo de resolução por via conciliatória 

entre as partes. 

 

 

Palavras chave: Direito Ambiental, Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Recursos 

Hídricos. 
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MEGAEMPREENDIMENTOS E A TRAMA DO CAPITAL IMPRODUTIVO: O 

DISCURSO DO “VAZIO” E A EMERGÊNCIA DE POVOS E COMUNIDADES 

TRADICIONAIS NOS SERTÕES DE ITACURUBA. 

Poliana De Sousa Nascimento 

Resumo: As reflexões que compõem este trabalho partem de pesquisas realizadas no 

âmbito do projeto“Conflitos sociais e desenvolvimento sustentável no Brasil central” e 

compreende a região do sertão de Itacuruba- PE. Neste trabalho, destacarei aspectos do 

capital improdutivo promovido por megaempreendimentos e múltiplos processos 

identitários que envolvem povos e comunidades tradicionais existentes nos sertões de 

Itacuruba. Estes, afetados constantemente por diferentes formas de implementação de 

grandes empreendimentos, se veem  em situação de conflito constante em torno de ações 

que, respaldadas juridicamente pelo Estado, provocam processos de negação de direitos, 

limitação ao uso dos recursos naturais e  desmobilização política. O avanço voraz de 

grandes empreendimentos na região permitiu que povos índigenas e comunidades 

quilombolas emergissem para um processo de retomadas territoriais, confrontando de 

imediato com ações articuladas estrategicamente que colaboram para um discurso do 

conservacionismo e  desenvolvimento sustentável local. Parto, portanto, da necessidade 

de destacar os diferentes conflitos enfrentados por povos e comunidades tradicionais, 

frente a existência de um processo contínuo de implementação para instalação de novos 

grandes empreendimentos na região de Itacuruba.   

 

Palavras-chaves: Megaempreendimento, Conflito, Comunidade tradicional. 

 

 

ARTICULAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE NEGÓCIOS E 

AGRONEGÓCIO: O CASO DA SUZANO E A RESISTÊNCIA NA ESTRADA 

DO ARROZ. 

Rodrigo Martins Azevedo 

Resumo: Neste trabalho, me proponho a identificar e analisar algumas ‘agroestratégias’, 

entendendo essa terminologia a partir de Almeida (2010), que as define como estratégias 

“acionadas pelos interesses vinculados ao agronegócio, com fim de expandir seu 

domínio sobre amplas extensões de terra no Brasil” (Almeida,2010,p.10). Essas ações 

tomadas sob interesses econômicos privados têm se articulado e, com a expansão, têm 

impactado as lutas de autoafirmações de quebradeiras de coco, grupos de 

trabalhadores(as) rurais e assentados. A fim de discutir sobre a desigualdade de poder 

entre a Suzano Papel e Celulose S\A e as comunidades, utilizo a metodologia da 

sociologia reflexiva de Bourdieu (1998) e o alinhamento com o Projeto Nova Cartografia 

Social da Amazônia. Fazendo uso da participação em eventos que tratem da temática, 

visitas ao campo adotando entrevistas semiestruturada, a pesquisa se desdobra da 

iniciação cientifica com pretensão para uma análise de trabalho monográfico. 

Palavras-Chave: Expansão do Agronegócio, Desenvolvimento, Resistência. 
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MOVIMENTO SINDICAL COMO INSTRUMENTO DE LUTA: A 

FORMAÇÃO DO SINDICATO DO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE DO 

MARANHÃO. 

 

Simone De Fatima Moreira Seguins 

 

Resumo: A presente reflexão tem por objetivo compreender a importância dos 

movimentos sociais no contexto de conflitos vivenciados a partir da chegada de grandes 

empresas em locais, acarretando diversos fatores sociais aos que nesses locais residem. 

Desse modo buscamos entender como se deu a formação do sindicato dos trabalhadores 

rurais do município de Campestre do Maranhão após a instalação de uma empresa de cana 

de açúcar, a Mayty Bionergia-S/A, a qual ocupa setenta e cinco por cento das terras do 

referido município. Utilizamos os pensamentos sociológicos reflexivos de Bourdieu 

(1989), que compreende que a realidade estudada pode resultar em muitas possibilidades 

de interpretação desse cotidiano. Utilizo também os pensamentos de Bachelard (1996) ao 

fazer compreensão de que a exposição das dificuldades se constitui um exercício 

necessário ao processo de construção da pesquisa. Ressalto que esta pesquisa é fruto de 

uma iniciação cientifica. 

  

Palavras-chave: Megaempreendimentos, Movimentos sociais, Conflitos.  
 
 
 

 
 

PESCADORES E O CENTRO DE LANÇAMENTO DE ALCÂNTARA: 

TENSÕES SOCIAIS E AS REIVINDICAÇÕES NO TERRITÓRIO ÉTNICO DE 

ALCÂNTARA. 

 

Tacilvan Silva Alves 

 

Resumo: O referido trabalho versa sobre tensões sociais vividas por agentes sociais 

autodefinidos como quilombolas, pescadores e trabalhadores rurais na luta pela 

reivindicação do território étnico em Alcântara. Registram-se nessa relação de lutas 

sociais aproximadamente 38 anos de resistências de grupos que se autoafirmam como 

quilombolas e fazem o enfrentamento diante do Estado brasileiro pela permanência em 

seus territórios étnicos intrusado por ações inerentes à implantação do CLA. Os efeitos 

sociais (SIGAUD, 1986) do empreendimento CLA passa por novas possibilidades de 

ampliação como resultado da tramitação de um acordo entre o Brasil e os Estados Unidos. 

Está em questão o acesso ao uso de 12.000 hectares das terras pertencentes às 

comunidades quilombolas para atender esses novos acordos entre os dois Estados citados. 

O trabalho ora apresentado enfoca a reivindicação desses agentes socais e como a 

identidade de pescador é acionada frente a essas distintas reivindicações territoriais. 

 

Palavras-chaves Pescadores, Conflitos Sociais, Território Étnico. 
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ESTRATÉGIAS DO AGRONEGÓCIO E DE COMUNIDADES 

TRADICIONAIS NO MARANHÃO. 

 

Vanessa Cristina Ramos Fonseca Da Silva 

Sheilla Borges Dourado 

 

Resumo: Este trabalho pretende iniciar a identificação de estratégias políticas e jurídicas 

- empreendidas tanto pelo “agronegócio” quanto por comunidades tradicionais no 

Maranhão -, que estão referidas à posse e ao uso da terra e de recursos naturais e à defesa 

de modos de vida tradicionais. As comunidades tradicionais neste estudo correspondem 

aos trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, quebradeiras de coco 

babaçu e comunidades quilombolas que foram visitadas em viagem a campo pelo interior 

do estado, no mês de novembro de 2018, quando foram percorridos os municípios de 

Balsas, Imperatriz, Penalva e Cajari e realizadas entrevistas a agentes sociais diretamente 

impactados com os efeitos do agronegócio. A justificativa do trabalho consiste na 

importância de se estudar: 1) os atos estatais e empresariais relacionados às atividades 

econômicas na terra que possam influenciar a vida de trabalhadores rurais e comunidades 

tradicionais, e; 2) as estratégias executadas pelas comunidades frente a tais atos, em 

defesa de seus modos de vida e conhecimentos tradicionais, como aquelas caracterizadas 

como atos de resistência. 

 

 

Palavras-chaves: Estratégias, Agronegócio, Resistência. 
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PARTE 7 - Lutas sociais, igualdade e diversidade 

 
Este grupo de trabalho tem por objetivo estreitar o saber produzido em meio acadêmico 

às vozes dos múltiplos segmentos sociais e etnicorraciais que, impactados pelo processo 

sócio-econômico majoritário atual, têm sua pertenças, identidades, territórios e direitos 

fundamentais desconsiderados. Dessa forma, aglutina pesquisas nas áreas das Ciências 

Humanas, sobretudo da Sociologia, Antropologia, Ciência Política, Direito, Geografia, 

dentre outras, voltadas para as questões das lutas sociais no campo e nas cidades, 

empreendidas por movimentos sociais visando a conquista e efetivação de direitos 

específicos no contexto da modernidade/colonialidade. 

 

 

Profa. Dra. Angélica Lyra de Araújo /UEL  
Profa. Dra. Marivânia Furtado /UEMA 

Profa. Dra. Valdira Barros /UEMA  

Me. Igor Thiago Silva /UFRGS 
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EDUCAÇÃO SUPERIOR: UMA ANÁLISE DA OPERACIONALIZAÇÃO DO 

CONHECIMENTO PELOS TENTEHAR/GUAJAJARA. 

 

Ana Paula Silva Oliveira 

 

 

Resumo: Ao considerarmos o contexto de lutas e batalhas travadas no campo político e 

social, a resistência cultural e étnica dos povos indígenas do Maranhão ganha novos 

horizontes, uma vez que por meio do acesso à educação superior os indígenas apropriam-

se dos conhecimentos da sociedade envolvente, o que possibilita novos elementos para 

luta por uma educação de qualidade e que respeite a diversidade cultural e étnica dos 

povos. Esta pesquisa pretende refletir acerca da concepção do que é conhecimento para 

os Tentehar/Guajajara na educação superior e como eles o operacionalizam dentro das 

aldeias. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica sobre o povo indígena 

Tentehar/Guajajara, bem como sobre as experiências de Licenciatura Intercultural para a 

Educação Básica Indígenas da UEMA. 

 

 

Palavras-chave: Educação Intercultural, Formação de Professores Indígenas, 

Tentehar/Guajajara. 
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LENPES (LABORATÓRIO DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO DE 

SOCIOLOGIA) E AS AÇÕES DE FORMAÇÃO INICIAL/CONTINUADA DE 

PROFESSORES NAS CIÊNCIAS SOCIAIS. 

 

Profa. Dra. Angélica Lyra De Araújo 

Profa. Dra. Angela Maria De Sousa Lima 

Profa. Me. Adriana De Fátima Ferreira 

 

 

Resumo: Neste resumo, apresentamos brevemente o LENPES/UEL (Laboratório de 

Ensino, Pesquisa e Extensão de Sociologia), resultado do LES “Laboratório de Ensino de 

Sociologia” e GAES “Grupo de Apoio ao Ensino de Sociologia”. Seu foco de atuação 

está na formação inicial/continuada de professores da área de Ciências Sociais, nas 

pesquisas com juventudes, nas reflexões sobre Sociologia Brasileira, na produção de 

materiais didáticos para o Ensino Médio, na assessoria didático-pedagógica, na 

organização de Jornadas/Semanas de Sociologia/Humanidades, na criação de coletâneas 

e outros recursos de apoio que valorizem e disseminem as produções dos professores da 

Educação Básica. A natureza do projeto, caracterizada pela pluralidade de perspectivas 

teórico-metodológicas, centra-se na luta permanente pela valorização da disciplina de 

Sociologia nos currículos do Ensino Médio e em intervenções socio-pedagógicas que 

contribuam com a redução das múltiplas dimensões das desigualdades. Atualmente,  

como Programa de Formação Complementar e preocupado com o contexto de 

significativos retrocessos vivenciados após a publicação da Lei nº 13.415/2017 e com a 

publicização da última versão da BNCC (Base Nacional Curricular Comum), suas lutas 

sociais têm se dirigido no sentido de aproximar ainda mais a universidade pública das 

escolas de Educação Básica, consolidar o estágio curricular, ouvir as 

demandas/expectativas dos professores e acompanhar os egressos, apoiando suas 

iniciativas pedagógicas nas escolas, incentivando-os a prosseguirem no mestrado 

(acadêmico ou profissional) e/ou no doutorado recém aprovado. 

 

Palavras-chave: Ensino de Sociologia, Pesquisa, Formação Docente 
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ESTUDO DA SITUAÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES DE SÃO LUÍS 

(MA): O CASO DO CONSELHO DA ÁREA CENTRO – ALEMANHA. 

 

Beatriz Silva Ferreira 

Stephanie Dietrich Torres Abreu Farias 

 
 
Resumo: Estudo sobre a realidade do conselho tutelar da área Centro – Alemanha. Trata-

se de uma pesquisa exploratória da situação dos conselhos tutelares da cidade de São 

Luís, desenvolvida na disciplina de Direito da Criança e do Adolescente, sob orientação 

do Prof. Dr. Franklin Douglas. Nela, objetivou-se identificar as condições de trabalho do 

conselho abordado, suas potencialidades e dificuldades, tendo como referência o que 

determina o ECA. A partir de entrevista semiestruturada com os conselheiros tutelares, 

observou-se que o principal entrave para sua efetividade é a subordinação orçamentária 

à Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social. Isso porque existe uma 

incongruência entre o que é formalmente apresentado como sendo montante de verbas e 

matérias de trabalho e humanos, e o que de fato se tem no Conselho. Ainda com base em 

uma abordagem aproximativa com a situação desse Conselho, conclui-se que a falta de 

fiscalização ministerial é cabal para perpetuação de seus problemas. 

 

 

Palavras-chaves: ECA, Conselho Tutelar, Centro. 
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DA LICENCIATURA INTERCULTURAL PARA A EDUCAÇÃO BÁSICA 

INDÍGENA (LIEBI) E DAS “EPISTEMES” QUE LHES SÃO PRÓPRIAS: AS 

VOZES DAS MARGENS. 

 

Cássia Ferreira De Oliveira 

Sérgio César Corrêa Soares Muniz  
 

Resumo: Este trabalho se debruça sobre a temática da presença indígena no ensino 

superior e objetiva analisar como as vivências acadêmicas de alunos indígenas a partir 

de suas inserções nos quadros discentes da LIEBI-UEMA podem ser colocadas em 

diálogo com o debate decolonial e sua articulação, entre tantas outras possibilidades, com 

um projeto de resistência epistemológica. O objetivo é colocar em diálogo as 

experiências dos indígenas da turma de Ciências Humanas da LIEBI-UEMA, suas 

práticas e discursos, pensadas de forma relacional, no intuito de compreender como eles 

concebem a LIEBI e como ela se revela para eles. A Licenciatura Intercultural para a 

Educação Básica Indígena (LIEBI) da Universidade Estadual do Maranhão é ofertada 

para professores indígenas da rede estadual e municipal de ensino maranhense. O curso 

é um projeto proposto e executado pela UEMA desde o ano de 2016 e tem o objetivo 

político-pedagógico de qualificar 73 alunos dos povos Tenetehar/Guajajara, Krikati, 

Canela/Ramkokamekrá e Pukobyê/Gavião, atendendo assim uma das muitas demandas 

históricas dos povos indígenas do nosso estado. Com base no pensamento liminar 

(MIGNOLO, 2003) e na etnografia nos interstícios (FURTADO, MUNIZ, e 

OLIVEIRA, 2018), este trabalho se pretende enquanto uma reflexão que problematiza a 

descentralização da produção do conhecimento hegemonicamente controlado pelo 

Ocidente e a emergente valorização de saberes produzidos na condição daqueles que 

politicamente foram condicionados à subalternidade. 

 

 

Palavras-chaves: LIEBI, UEMA, Indígenas. 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA NA DEFESA DA “PRAÇA DOS GATOS”. 

 

Dávylla Fernanda Pereira Da Silva 

Laleska Emanuella Mendes 

Franklin Douglas Ferreira 

 

 

Resumo: O estudo sobre a situação da praça dos gatos, ação civil pública ambiental por 

danos ao meio ambiente e à biodiversidade, no município de São Luís (MA). Trata-se de 

atividade de pesquisa realizada na disciplina de “Legislação Ambiental”, ministrada pelo 

professor Franklin Douglas, no curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual 

do Maranhão. Investigou a movimentação processual na Vara de Interesses Difusos e 

Coletivos da ilha de São Luís, examinando a ação civil ambiental proposta pelo Ministério 

Público do Estado do Maranhão, que objetiva a retirada de animais abandonados em praça 

na avenida Vitorino Freire, na qual os animais estão se multiplicando de forma 

descontrolada, podendo ser fonte de vetores para outros animais e a própria comunidade 

local. Para tanto, em visita à Vara de Interesses Difusos e Coletivos, acessou a referida 

ação civil pública, analisando a movimentação processual e sua situação atual, a fim de 

avaliar se o direito ambiental demandado está sendo garantido. Após quase um ano de 

duração do processo, o município de São Luís foi conduzido a retirar os animais do local. 

 

Palavras-chave: Direito Ambiental, Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Meio 

Ambiente e Biodiversidade. 
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DA FORMAÇÃO À (IN)DIGNIFICAÇÃO DA IDENTIDADE RACIAL: UMA 

ANÁLISE A PARTIR DE UMA IDEAL EVOLUÇÃO NO 

CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO E O ADVENTO DA LEI 10639. 

 

Gabriel Araújo Monteles 

 

 

Resumo: O processo civilizatório que gestou o território e o povo brasileiros é 

caracterizado, primordialmente, pelo entrechoque ocorrido entre os invasores 

portugueses, índios e negros africanos, estes últimos, em sua maioria, aliciados para 

trabalho escravo. Em consonância com o supracitado aspecto, deve-se considerar o 

caráter evolutivo, por assim dizer, das relações entre os povos primitivos, sobretudo 

indígenas, em território brasileiro, com os europeus, estruturadas como formas de 

estabelecer a fundação de novas bases sociais. Desse modo, as disparidades raciais, 

etnicamente matriciais e culturais formariam um povo novo cuja diferenciação ocorreria 

principalmente pela mestiçagem, mas também por fatores como o advento de traços 

culturais peculiares e de um singular modelo de organização e estruturação 

socioeconômica. Neste contexto, constata-se a gradual estruturação de identidades 

raciais, sobretudo no que tange à matriz étnica africana. Deve-se pontuar, ainda, que a 

construção de uma identidade racial se caracteriza, sobretudo, por um gradual processo 

de caráter social, econômico e político. Nesta senda, e levando em consideração o 

contexto jurídico, político e social desde o período colonial até os tempos atuais, têm-se 

por objetivo fazer um paralelo com a evolução das Constituições no Brasil, bem como 

com o advento da Lei 10639 que, desde 09 de janeiro de 2003, subsiste como diploma 

alterar da Lei de Diretrizes de Bases da educação nacional no sentido de incluir, no 

currículo oficial da rede de ensino, a obrigatoriedade da temática “História e Cultura 

afro-brasileira”, de modo a perceber e questionar, sobretudo em campo prático, se de fato 

há que se falar numa dignidade da pessoa humana que impacte na valorização da 

diversidade que o povo brasileiro, historicamente, compõe. 

 

 

Palavras-chaves: Identidade racial, Evolução, Constituição Brasileira, Lei 10639. 
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POR UMA ABORDAGEM ETNOGRÁFICA DA DISCIPLINA DE 

LINGUÍSTICA EM CONTEXTO DE EDUCAÇÃO INTERCULTURAL 

 
Giovanna Silva Palhano 

 

Resumo: A atual pesquisa oriunda das atividades desenvolvidas no âmbito do Grupo de 

Pesquisa e Extensão LIDA/UEMA e financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Maranhão- FAPEMA traz uma abordagem da disciplina de Linguística, 

oferecida no Curso de Licenciatura Intercultural para Professores Indígenas da UEMA, 

objetivando realizar, através da etnografia dos processos educativos relacionados à 

formação específica dos discentes da Licenciatura, uma interpretação das bases teóricas 

e metodológicas das disciplinas da área da Ciência da Linguagem desenvolvidas no curso, 

bem como construir problematizações acerca dessas bases. A interculturalidade, como 

analisado no decorrer do trabalho, tem significado uma luta na qual estão em permanentes 

disputas assuntos como identificação cultural, direito e diferença. Nesse sentido um dos 

espaços centrais desta luta é a educação como instituição política, social e cultural. Para 

a construção desta análise, tomo como referência a discussão posta por Mignolo (2003) 

que propõe privilegiar as narrativas ou “histórias fronteiriças” que organizam os 

“sistemas de conhecimento” e as práticas de vida dos povos que historicamente 

ocuparam/ocupam lugares subjugados pelo “paradigma eurocêntrico da modernidade”. A 

pesquisa também se valerá da etnografia realizada nos interstícios proposta por Furtado 

(2016), em que uma interpretação que se pretende analítica não pode surgir apenas de 

uma perspectiva da “pesquisa”, mas na reflexão do ensino, pesquisa e extensão bem como 

a reflexão da própria prática política do pesquisador. As escolas indígenas em que esses 

professores atuam podem ser fortes instrumentos em favor da manutenção ou 

reavivamento da língua indígena, além da necessidade de incorporar ‘velhos’ da 

comunidade, considerados os ‘arquivos’ e os ‘doutores da cultura’, para que se sintam 

engajados nas decisões e nas soluções que envolvem as políticas linguísticas a serem 

desenvolvidas por cada povo. 

 

Palavras-Chave: Licenciatura Intercultural, Etnografia, Linguística. 
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PROCESSOS DE MOBILIZAÇÃO QUILOMBOLA: A ACONERUQ E O 

MOQUIBOM NO MARANHÃO. 

 

Igor Thiago Silva De Sousa 

 

 

Resumo: Este trabalho tem como objetivo a análise das formas de mobilização 

empreendidas pelos segmentos organizados das comunidades quilombolas no Maranhão. 

Para tanto, percorre-se as primeiras ações do movimento negro contemporâneo, através 

do CCN, em trabalhos junto às comunidades em meio rural maranhense, bem como na 

garantia de direitos específicos consagrados através da conquista do Artigo 68 do ADCT 

presente na Nova Carta Magna. Enfoca-se o processo de emergência de um movimento 

social próprio das comunidades quilombolas, formado por estratégias multifacetadas e de 

defesa de demandas, seja através das ações da ACONERUQ, seja através do 

MOQUIBOM. Assim, realizaram-se etnografias em pequenos encontros e espaços de 

decisão e em protestos coletivos e atos públicos das comunidades quilombolas, dando 

ênfase a construção de consensos, bem como nas leituras políticas diferenciadas no 

agenciamento dos direitos instituídos.  

 

Palavras-chave: Comunidades quilombolas, Movimento social, Estratégias. 
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ETNOPEDAGOGIAS E PRÁTICAS CURRICULARES EM CONTEXTO DE 

EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA. 

 

Joelson De Jesus Cardoso 

 

Resumo: No estado do Maranhão, a escola é reivindicada pelos nove povos indígenas 

que têm suas terras inseridas em 18 municípios maranhenses, compreendendo um total 

de 280 aldeias em 16 terras indígenas. Necessário se faz que tais comunidades 

transcendam da condição de sujeitos concretos, alvos de direitos, para sujeitos sociais 

que se organizam na busca e efetivação de tais direitos (FURTADO, 2017). Tendo em 

vista a situação educacional dos povos indígenas do Maranhão, a UEMA iniciou em 

2016 um Curso de Licenciatura Intercultural Para a Educação Básica Indígena, proposto 

e executado pelo CCSA através do Grupo de Estudos, Pesquisa e Extensão LIDA/UEMA 

e que tem como público-alvo indígenas que já atuam como docentes em suas aldeias. Foi 

utilizada como proposta metodológica privilegiada uma etnografia nos interstícios, que 

busca promover uma fissura entre os dualismos positivistas e a partir dela romper com a 

distinção entre sujeito/objeto e pesquisa/extensão como partes opostas dos processos de 

investigação e intervenção da realidade social, argumentando ainda que as ações de 

compreender e transformar a realidade social são parte de um mesmo processo e, 

portanto, são indissociáveis. A formação de professores indígenas em nível intercultural, 

entretanto, não pode assegurar que após formados irão atuar nas/para suas comunidades, 

como foi pensado na construção do Curso. O processo de sedução e necessidades que 

chegaram com o capitalismo mostram que os sujeitos podem dar outro sentido a uma 

formação em nível superior. A  proposta da Licenciatura Intercultural na/da UEMA 

segue em processo de construção de buscar uma relação cada vez mais simétrica entre 

epistemologias distintas, as que se encontram nas formas como os diferentes povos 

indígenas enxergam a realidade social e natural e a perspectiva do mundo ocidental. 

Como pesquisador e monitor do Curso, me situo nos interstícios desses processos sociais 

complexos. 

 

 

Palavras-chave: Etnopedagogias, Práticas Curriculares, Interculturalidade. 
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POLÍTICA PÚBLICA DE “COMBATE DA POBREZA RURAL” E PRÁTICAS 

DE RECIPROCIDADE: RETOMANDO A FILIPA COMO CAMPO DE 

OBSERVAÇÃO. 

José Domingos Cantanhede Silva  

 

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar a implementação do Projeto de Combate 

à Pobreza Rural (PCPR) na comunidade quilombola de Filipa, no Estado do Maranhão, 

na qual predomina relações de reciprocidade, internamente e com as comunidades 

vizinhas. O empreendimento analítico é voltado para, à luz do pensamento de autores que 

lidam com a teoria da reciprocidade, especialmente Eric Sabourin, compreender de que 

maneira a noção de desenvolvimento que permeou a política de “combate à pobreza rural” 

disposta no PCPR se correlaciona com o sistema de dádiva reproduzida por meio de 

reciprocidade exercida na comunidade quilombola de Filipa. Discute-se, finalmente, que 

a comunidade imprimiu sua marca nos projetos financiados pelo PCPR, nos quais os 

saberes herdados dos chamados “mais velhos” deram os contornos gerenciais dos 

mesmos, o que contradiz a propaganda estatal segundo a qual as experiências de 

reciprocidade vivenciadas pela comunidade seriam resultado da intervenção das políticas 

de “combate à pobreza rural”. 

 

Palavras-chaves: Pobreza rural, desenvolvimento rural, práticas de reciprocidade. 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL NA DEFESA DA QUALIDADE DO AR: 

O CASO “PIRIPIRI CONSTRUÇÕES LTDA”. 

 

Lourdineia De Fátima Oliveira Coelho 

Louriane Nunes Gomes 

Franklin Douglas Ferreira 
 

Resumo: Estudo sobre o impacto da poluição atmosférica causada pela usina de asfalto 

Piripiri Construções Ltda, a partir de ação civil demandado pela 3ª Promotoria de Justiça 

do Ministério Público do Estado do Maranhão contra Piripiri construções ltda e Estado 

do Maranhão. Trata-se de um estudo realizado na disciplina “Legislação Ambiental”, no 

curso de ciências Biológicas (UEMA), que investigou as ações civis públicas ambientais 

em trâmite na Vara de interesses Difusos e coletivos da Ilha de São Luís, onde o 

Ministério Público do Estado do Maranhão solicita a suspenção das atividades da usina 

de asfalto piripiri construções Ltda, pois é considerada poluidora do meio ambiente 

atmosférico, além de prejuízos à saúde humana. Após mais de um ano e seis meses o 

processo não findou, persistindo uma disputa entre as partes que não indica uma solução 

prévia para a demanda requerida. 

Palavras-chave: Direito Ambiental, Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Poluição 

Atmosférica. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS E LUTA QUILOMBOLA: ESTRATÉGIAS 

COTIDIANAS PARA AFIRMAÇÃO DOS DIREITOS ÉTNICO-RACIAIS DAS 

COMUNIDADES QUILOMBOLAS. 

 

Luana Da Paixão Matos 

Rayssa Farias Frazão  
 

Resumo: A resistência quilombola que permeia até hoje é reflexo de uma luta constante 

pela dignidade de um povo. Destarte, o regime escravista no período colonial que 

submeteu africanos por mais de trezentos anos a trabalharem na condição de escravos 

culminou em avanços formais tardiamente conquistados. Nesse processo, “O critério 

político-organizativo sobressai combinado com uma ‘política de identidades’, da qual 

lançam mão os agentes sociais objetivados em movimento para fazer frente aos seus 

antagonistas e aos aparatos de estado” (ALMEIDA, 2006). Neste estudo, objetiva-se um 

aprofundamento dessa luta política frente ao Estado, tendo como parâmetro a 

Constituição Federal de 1988, sua ineficácia e as estratégias adotadas para implementação 

de ações e políticas públicas, assim como para o fortalecimento da identidade quilombola. 

Ademais, para além de levantamentos bibliográficos, objetiva-se vivenciar os 

desdobramentos, luta e construção da identidade no território de Santa Maria dos Pretos 

em Itapecuru-Mirim, bem como os instrumentos utilizados pelo Poder Público para 

garantir seu modo de vida e preservação da memória. 

 

Palavras-chaves: Ancestralidade, Resistência, Estratégias. 

 

 

 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL NA DEFESA DA GARANTIA DO 

TRATAMENTO DE ESGOTO: NA RUA MEDEIROS, BAIRRO CODOZINHO - 

SÃO LUÍS. 

 

Luciana Barros Oliveira 

Mateus Souza Tavares 

 

Resumo: Estudo da situação do tratamento de esgoto da rua Medeiros de Albuquerque, 

bairro Codozinho de São Luís-MA, no âmbito do direito ambiental. Trata-se de pesquisa 

realizada da disciplina “Legislação Ambiental” no curso do CCB-UEMA, que investigou 

as Ações Civis Públicas Ambientais em trâmite na Vara de Interesse Difusos e Coletivos-

MA. Examina a ação civil ambiental, proposta pela Defensoria Pública do Estado do 

Maranhão, contra a Companhia de Águas e Esgotos do Maranhão - CAEMA, em face da 

inexistência de rede coletora de esgoto. A juíza acolheu, em parte, o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, e determinou à CAEMA que promovesse os reparos na 

rede de esgoto, determinando a suspensão imediata das cobranças da tarifa de todos os 

moradores da citada rua. Para tanto, em visita à Vara de Interesses Difusos e Coletivos, 

acessou a referida Ação Civil Pública, analisando sua movimentação processual e 

situação atual, a fim de avaliar se o direito ambiental demandado está sendo garantido. 

 

Palavras-chaves: Direito Ambiental, Vara de Interesses Difusos e Coletivos, 

Saneamento básico. 
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A RELAÇÃO ENTRE TERRITÓRIOS ÉTNICOS E A EDUCAÇÃO: UMA 

ANÁLISE DA GESTÃO ESCOLAR INDÍGENA NO MARANHÃO. 

 

Marina Azevedo Feitosa 

 

Resumo: O presente trabalho pretende abordar a discussão acerca da relação da educação 

e gestão escolar nos territórios indígenas do Maranhão, a partir dos relatos assistidos 

durante as etapas da Licenciatura Intercultural Indígena da Universidade Estadual do 

Maranhão. Este estudo está pautado teoricamente em autores como Walsh, Fanon, Santos 

e outros teóricos da área de Ciências Sociais, frente às falas dos agentes participantes do 

curso de Licenciatura Intercultural Indígena da UEMA, quanto à realidade da gestão 

escolar indígena por eles vivenciada. Para a realização desta pesquisa, utilizou-se a 

metodologia de Furtado e de Cardoso de Oliveira, no que tange à etnografia dos 

interstícios e ao métier ou ofício do antropólogo (o “Olhar, Ouvir e Escrever”) para uma 

análise crítica do desenvolvimento da Licenciatura Intercultural Indígena e de seus 

impactos na realidade indígena, tendo em vista a lucidez do processo. Este estudo 

verificou que o curso de Licenciatura Intercultural na UEMA tem contribuído 

consideravelmente para o processo de luta e resistência de comunidades indígenas através 

da educação escolar específica e diferenciada, trazendo novas possibilidades para a 

educação indígena no Maranhão, mais especificamente quanto a gestão da mesma. 

 

Palavras-chaves: Educação Indígena, Gestão Escolar, Resistência indígena. 

 

 

DIREITOS FUNDAMENTAIS E ESPECIFICIDADES INDÍGENAS: DAS 

BRECHAS INTERPRETATIVAS DO TEXTO CONSTITUCIONAL. 

 

Marivania Leonor Souza Furtado 

Daísa Furtado Ferreira 

 

Resumo: A Constituição de 1988 configura uma nova relação entre Estado e as 

sociedades indígenas no Brasil. Os povos indígenas deixam de ser alvos de uma política 

civilizatória para serem compreendidos como parte da pluralidade étnica no país com 

garantias específicas que, embora positivadas, ainda encontram desafios para serem 

efetivadas. Dentre estas garantias, a educação é uma das mais reivindicadas e que 

encontra mais desafios para efetivação. Disposto no Art. 215 da CF, o direito à educação 

“diferenciada” do povos indígenas coloca em questão a tentativa de homogenização da 

nação brasileira, pois permite outras formas ensino “oficial”. Ao assegurar aos povos 

indígenas os usos de suas línguas e processos próprios de ensino e aprendizagem em suas 

aldeias, relativiza-se o ditame da igualdade de direitos. Tal contexto de inovação jurídica 

e seu notável paradoxo abre uma “brecha” interpretativa para se discutir os princípios da 

igualdade e da diferença nos marcos do Estado “democrático” e de “direitos”. Este estudo, 

em construção, toma como campo de reflexividade os dispositivos constitucionais e 

normas infraconstitucionais atinentes à politica de educação escolar indígena, ou 

indigenista, à luz dos estudos decoloniais e subalternos que se produzem nas fissuras do 

sistema modernidade/colonialidade. 

 

Palavras-chave: Direitos Indígenas, Educação Escolar, Igualdade/Diferença. 

Decolonialidade. 
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LUTA POR RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DE CIDADANIA A 

PARTIR DO ENSINO DE SOCIOLOGIA. 

Mizânia Mizilílian Pessoa Barradas De Brito  

 

Resumo: O presente estudo tenciona compreender a Luta por reconhecimento dos 

direitos de cidadania a partir do ensino de Sociologia, discussão que tem em seu escopo 

uma reflexão concernente a tentativa de amenizar a lacuna entre a teoria e prática do 

ensino de Sociologia em sala de aula. Sua relevância surge frente a necessidade de uma 

visão sociológica voltada à efetiva relação conjunta entre teoria e prática, uma vez que 

ainda é perceptível nas escolas de ensino médio lacunas entre o que é teorizado em aulas 

e sua vivência prática por parte do alunado. Neste sentido, tem como principal objetivo, 

à luz da teoria de Axel Honneth, colaborar na construção de mentes que possam exercer 

a sua cidadania para além da escola e, assim, verem-se respeitados enquanto grupos de 

sujeitos que conhecem seus direitos e possam reconhecer os mesmos em sua vida 

cotidiana a partir dos conflitos sociais que lhes circundam. 

 

Palavras-chaves: Direitos de cidadania, Ensino de Sociologia, Reconhecimento. 

 

 

 

LGBTFOBIA NO BRASIL E A (IN)EFICÁCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS: O 

QUE OS DADOS NOS MOSTRAM? 

Myllena Theresa De Oliveira De Sousa 

Beatriz Silva Ferreira 

 

Resumo: O presente estudo visa refletir sobre a ineficácia de políticas públicas destinadas 

à população LGBT. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica acerca dos dados 

sistematizados pelo Grupo Gay da Bahia. Nela, objetivou-se identificar como o Estado 

por meio de seus agentes legislativos e jurisdicionais, tem se portado frente às graves 

violações de Direitos desse grupo. A partir da análise de dados observou-se que ações 

estatais acerca do tema são muito tímidas, em razão de fatores como homofobia social e 

institucional, por exemplo. Ainda com base de uma abordagem dedutiva, conclui-se que 

o Estado concorre para a perpetuação desse cenário discriminatório, principalmente com 

sua omissão ou atuação atrasada e, portanto, ineficaz. 

 

Palavras-chaves: LGBTfobia, Violência, Preconceito. 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL NA DEFESA SANEAMENTO BÁSICO 

“RUA DA MALÁRIA”. 

Pedro Gabriel Da Silva Balluz 

Rayan Rubens Da Silva Alves 

Franklin Douglas Ferreira  

Resumo: Análise de caso sobre a situação da falta de saneamento na rua da Malária no 

bairro do João Paulo em São Luís (MA), no viés do direito ambiental. Trata-se de uma 

pesquisa realizada nas atividades da disciplina de “Legislação Ambiental”, no curso de 

Biologia – Universidade Estadual do Maranhão, que investigou as ações civis públicas 

em trâmite na Vara de Interesses Difusos e Coletivos (VIDC) da ilha de São Luís. 

Examina a ação civil pública, proposta pela Defensoria Pública do Estado do Maranhão, 

pela qual visa a instalação de rede coletora de esgoto de modo que receba através das 

caixas de inspeção de cada residência o esgoto gerado, bem como se faz necessária a 

construção de uma rede de drenagem profunda. Para tanto, em visita a VIDC, acessou a 

referida ações civis públicas, analisando sua movimentação processual e situação atual, a 

fim de avaliar se o direito ambiental demandado está sendo garantido. Após mais de dois 

anos, o processo findou estabelecendo a homologação da sentença. 

 

Palavras-chaves: Direito Ambiental, Vara de Interesses Difusos e Coletivos, Rede 

coletora de esgoto. 

 

 

A EFETIVIDADE DOS QUILOMBOLAS DO TERRITÓRIO DE SANTA 

MARIA DOS PRETOS. 

 

Rayssa Farias Frazão 

Luana Da Paixão Matos 

 

Resumo: A abrangência do significado de terras tradicionalmente ocupadas foi 

reconhecida formalmente com a Constituição de 1988, que ampliou os aspectos dos 

agentes sociais envolvidos. O reconhecimento da existência das sociedades organizadas 

com identidades próprias chama a atenção para a identidade, cultura e postura frente aos 

desdobramentos sociais, tendo resistência e resiliência para que os valores não sejam 

perdidos. Investiga-se as estratégias de luta e reinvindicação no território de Santa Maria 

dos Pretos, no Município de Itapecuru- Mirim, após o reconhecimento legal, para 

entender a memória que produzem, a identidade e a mobilização continuada, 

evidenciando a articulação entre agentes sociais, com o objetivo de identificar a 

efetividade da política pública de reconhecimento dos territórios quilombolas, de forma 

a resgatar e preservar a cultura. 

 

 

Palavras-chave: Comunidade quilombola, Território, Reconhecimento. 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL NA DEFESA DO DIREITO 

URBANÍSTICO: O CASO “MUROS E CALÇADAS DE SÃO LUÍS”. 

Rebecca Joaquina Vale Mohana 

Mayra Costa Nogueira 

Resumo: Estudo sobre a situação de muros e calçadas do município de São Luís-

Maranhão, no âmbito do direito urbanístico relativo a legislação e direito ambiental. 

Trata-se de pesquisa realizada nas atividades da disciplina de “Legislação Ambiental” do 

curso de Ciências Biológicas da Universidade Estadual do Maranhão, que investigou as 

ações civis públicas em trâmite na Vara de Interesses Difusos e Coletivo da Ilha de São 

Luís. Examina a ação civil pública ambiental proposta pelo Ministério Público do Estado 

do Maranhão, que visa que o município exerça o dever-poder de fiscalização urbanística 

e ambiental referente à lei de muros e calçadas e faça cessar os danos causados por sua 

omissão, notadamente quanto à geração de depósito de lixo clandestinos. Para tanto, em 

visita a Vara de Interesses Difusos e Coletivos, acessou a referida ação civil pública, 

analisando sua movimentação processual e situação atual, a fim de avaliar se o direito 

ambiental demandado está sendo garantido. Quase um ano e meio após tentativa não 

exitosa de conciliação entre as partes, a ação continua a tramitar em juízo, não tendo 

resolução por via conciliatória. 

Palavras-chaves: Direito Ambiental, Vara de Interesses Difusos e Coletivos, 

Fiscalização Urbanística e Ambiental. 

 

 

DAS ANDANÇAS DOS MOVIMENTOS QUILOMBOLAS NO MARANHÃO: 

POR UMA ETNOGRAFIA NOS INTERSTÍCIOS. 

Regiane De Araújo Silva 

 

Resumo: Este estudo objetiva analisar o surgimento e a configuração do MOQUIBOM 

dentro da temática dos “Novos Movimentos Sociais”. A principal metodologia adotada 

nesta pesquisa consiste na “etnografia nos interstícios” proposta por Furtado (2017). Esta 

metodologia não separa a pesquisa das propostas interventivas, pois estas condicionam e 

contribuem para a possibilidade de fazer a própria pesquisa. Nesse sentido, nas 

oportunidades de acompanhamento e assessorias realizadas pelo Núcleo de Estudos 

LIDA junto ao Movimento e também a partir de materiais bibliográficos que 

possibilitaram compreender a temática dos estudos dos movimentos sociais, foi realizada 

uma análise histórica social do MOQUIBOM, como também as formações de lideranças 

promovidas pelo Movimento como espaços que promovem diálogos entre as 

comunidades e os múltiplos atores externos. Este estudo também apreende o MOQBEQ 

como expressão mais recente de como o MOQUIBOM vem reestruturando suas 

estratégias de atuação. 

Palavras-chave: Movimento Social Quilombola, MOQUIBOM, Etnografia nos 

Interstícios. 
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PARTE 8 - Crise econômica contemporânea: a centralidade 

do trabalho e a luta pela igualdade de gênero 

 

As temáticas abordadas neste grupo de trabalho surgem a partir de uma 

preocupação com o cenário atual, no que tange o movimento das políticas públicas de 

emprego como resposta à crise estrutural do capitalismo iniciada em 2008. Busca refletir 

sobre os impactos oriundos da crise estrutural no tocante às políticas de emprego e, de 

forma mais ampla, suas implicações com relação ao mercado de trabalho.   

 

 

Profa. Dra. Vivian Aranha Saboia (UEMA) 

Prof. Dr. Felipe de Holanda(IMESC) 

Prof. Dr. Hélio Trindade Matos(UFMA) 
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O RECRUDESCIMENTO DA FACE PUNITIVA DO ESTADO NO CONTEXTO 

DA CRISE ESTRUTURAL DO CAPITAL. 

 

Danielle Cristine Ribeiro 

 

Resumo: Este trabalho pretende investigar as causalidades do recrudescimento 

contemporâneo da face punitiva do Estado. A intensificação do uso da prisão nas últimas 

quatro décadas marca a ocorrência do que Loïc Wacquant chamou de “onda punitiva”, 

que acompanha o processo de retração das políticas sociais, de ascensão do desemprego 

estrutural e de precarização do trabalho. Nesse quadro, cabe cogitar a funcionalidade 

desse Estado penal, que se colocaria como contribuinte do regime de acumulação por 

meio do acirramento do controle social e da contenção de classe. O trabalho busca 

responder: quem abrange e a que responde essa intensificação contemporânea da face 

penal do Estado? Sustenta-se que: 1) o recrudescimento do braço punitivo do Estado não 

atinge a sociedade igualitariamente, abrangendo de modo privilegiado as classes 

subalternas, representadas principalmente na figura de pobres e negros; 2) as 

causalidades do punitivismo atual não são plenamente identificadas sem a devida 

vinculação do fenômeno tanto ao movimento de recomposição do poder das classes 

dominantes via neoliberalismo quanto ao papel que o Estado desempenha frente ao 

acirramento das contradições internas do sistema do capital, momento apontado por 

István Mészáros como de “crise estrutural”. 

 

Palavras-chave: Estado, Crise estrutural do capital, Punição. 

 

 

 

 

A (DIS)CRIMINAÇÃO DE GÊNERO NO MERCADO DE TRABALHO. 

 

Isabela Cristina Castro De Oliveira 

Andreolli Romildo Araújo Dos Santos  
 

Resumo: As discriminações de gênero são fatores que estabelecem de forma 

significativa as possibilidades de acesso e permanência no meio público de produção, 

bem como as condições de trabalho, considerando níveis de remuneração, direitos e 

proteção social. Não obstante ao fato de homens e mulheres apresentarem suas 

especificidades do ponto de vista fisiológico, as diferenças entre homens e mulheres não 

podem ser creditadas de forma simplista unicamente a fatores orgânicos e genéticos. 

Estas diferenças se manifestam em decorrência de homens e mulheres viverem 

experiências e processos de socialização diferenciados ou de serem condicionados ou 

persuadidos a agir de maneiras diferentes. O artigo 7°, em seu inciso XX, da CF, assegura 

a proteção do mercado de trabalho da mulher através de incentivos específicos previstos 

em lei, desta mesma maneira, o art. 373-A, § único, da CLT, estabelece a adoção de 

medidas temporárias que visem ao estabelecimento das políticas de igualdade de gênero. 

 

Palavras-chaves: Discriminação, Direitos, Igualdade. 
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IMPACTOS DA TERCEIRIZAÇÃO SOBRE A SAÚDE DOS 

TRABALHADORES DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DO 

MARANHÃO NA CONTEMPORANEIDADE. 

 

Poliane Mendes Gonçalves 

 

Resumo: Esta pesquisa teve como objetivo analisar os impactos da terceirização sobre a 

saúde dos trabalhadores do setor da construção civil no Estado do Maranhão na 

contemporaneidade. A saúde do trabalhador foi abordada a partir de uma concepção 

ampla e abrangente que de forma interdisciplinar buscou-se analisar as relações sociais e 

técnicas, que ocorrem na produção, assim como, a subjetividade dos vários atores nela 

envolvidos. A escolha do setor da construção civil como campo de pesquisa ocorreu 

devido à grande importância dessa atividade econômica, tanto do ponto de vista 

econômico, quanto do ponto de vista social, pela sua capacidade de absorção de mão de 

obra e de geração de empregos. Assim, esta pesquisa apresenta-se com o grande desafio 

de possibilitar avanços na constituição de indicadores e de ações que vão para além dos 

aspectos de registros formais de acidentes de trabalho, inserindo nesse contexto os atores 

sociais da terceirização, os trabalhadores. 

 

Palavras-chaves: Trabalho, Terceirização, Saúde do Trabalhador. 

 

 

FLEXIBILIZAÇÃO E DEGRADAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO: O 

PROCESSO DE AUTOMAÇÃO E PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO NO 

BANCO DO BRASIL. 
 

Roosevelth Ramos Barroso Carvalho 

 

Resumo: Esta produção científica apresenta um estudo sobre o processo de mudanças 

ocorridas na maior empresa estatal do setor financeiro nacional, o Banco do Brasil. Desde 

a década de 1990, o Banco do Brasil vem passando por sucessivas mudanças de natureza 

administrativa e operacional, integrando assim um complexo Programa de Ajustes. 

Contemplando as medidas adotadas, temos o processo de enxugamento do quadro de 

pessoal através do Programa de Desligamento Voluntário (PDV), iniciado a partir de 

julho de 1995, fechamento de agências e mobilizações compulsórias ocorridas 

consequentemente. Essas foram as medidas que provocaram significativo impacto na 

instituição. Da forma como foram implementadas, elas representaram uma fratura em 

relação aos valores estabelecidos entre empresa e funcionários, o que acabou arruinando 

alguns princípios que sustentavam essas relações. Este artigo pretende mostrar como a 

introdução da automação no banco, embora seja apresentada como sendo algo vantajoso 

para o próprio bancário, sua eficiência e para os clientes, na realidade significa uma 

estratégia utilizada pelos patrões para se apropriarem de mais lucro e pagamento de 

salários. Ou seja, em vez de ser algo favorável em relação à força de trabalho, sob o 

pretexto de um serviço mais produtivo e mais eficiente, na realidade o objetivo é piorar a 

situação da classe trabalhadora diante da relação com o capitalista, tornando-a cada vez 

mais precarizada. 

 

Palavras-chaves: Automação, Precarização, Trabalho. 
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A CRISE GLOBAL E A DIVISÃO SEXUAL DO TRABALHO: A 

PRECARIZAÇÃO DO TRABALHO FEMININO NA EXPERIÊNCIA 

BRASILEIRA ENTRE 2008-2011. 

 

Suzane Rodrigues Da Silva 

Flavio Bezerra De Farias  

 

Resumo: O presente artigo traz um recorte do projeto de dissertação de mestrado em 

Políticas Públicas, que tem como objetivo geral compreender a relação entre a 

precarização do trabalho e as relações de gênero dentro do capitalismo no contexto 

brasileiro entre 2008-2011. Especificamente objetiva-se inferir sobre as desigualdades 

de gênero e a precarização das relações de trabalho e discutir as transformações na 

divisão sexual do trabalho e os arranjos de gênero no setor de serviços. O processo de 

reestruturação produtiva tem trazido para o mundo do trabalho a eliminação explosiva 

dos postos de trabalho, destruição e precarização dos mesmos. Tal movimento traz 

rebatimentos significativos para a divisão sexual do trabalho relacionada à estrutura 

ocupacional e às transformações tecnológicas, onde se evidencia a formação de guetos 

ocupacionais femininos, que trazem consequências para a posição e identidade social das 

trabalhadoras. 

 

Palavras-chaves: Gênero, Crise global, Divisão sexual do trabalho. 
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CASO FAZENDA BRASIL VERDE: UMA ANÁLISE DOS AVANÇOS E 

DESAFIOS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO COMBATE AO TRABALHO EM 

CONDIÇÕES ANÁLOGAS À DE ESCRAVO. 

Valéria Jansen De Castro 

  

Resumo: O presente trabalho objetiva analisar quais os avanços na criação e 

implementação de políticas públicas de combate ao trabalho em condições análogas à de 

escravo no Brasil, considerando-se o processo de denúncia (há mais de vinte anos) e 

condenação (em 2016) do Brasil no Caso Fazenda Brasil Verde perante a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. O estudo do referido caso permite compreender de 

que forma as políticas públicas se desenvolvem e ganham destaque a partir da 

valorização dos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Para tanto, destacar-se-á 

características e objetivos da Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, 

Plano Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, Grupo Especial de Fiscalização 

Móvel e a “Lista Suja”. Pretende-se expor quais os fatores diferenciadores das políticas 

públicas implementadas no Brasil, no âmbito do combate ao trabalho em condições 

análogas à de escravo, assim como os avanços e os desafios enfrentados na 

implementação das referidas políticas públicas. A efetividade das normas internacionais 

de proteção aos direitos humanos também enfrenta diversas barreiras encontradas pelas 

normas nacionais, ainda que sejam de eficácia plena e imediata. Contudo, é preciso 

considerar as evoluções promovidas no direito interno e que notadamente foram 

fomentadas a partir dos preceitos internacionais de proteção aos direitos humanos. Com 

o propósito de enriquecer as pesquisas acadêmicas sobre o assunto, bem como fazê-lo 

sob a ótica de um caso da realidade brasileira, utilizar-se-á procedimentos metodológicos 

pautados em pesquisas bibliográficas, doutrinárias e instrumentos normativos. Levar-se-

á em consideração também o método hermenêutico para a interpretação conjunta do 

ordenamento jurídico brasileiro, bem como do Sistema Internacional de Direitos 

Humanos. 

 

Palavras-chaves: Trabalho Escravo, Direitos Humanos, Políticas Públicas.  

 

 
 

 


