
EIXOS – COMUNICAÇÕES COORDENADAS 

TEMAS ESTADO, POLÍTICAS SOCIAIS E DIREITOS SOCIAIS 

Políticas sociais setoriais: tensões e 
inovações atuais 

 

Este eixo visa discutir as implicações da hegemonia do pensamento neoliberal nas democracias capitalistas ocidentais, nas 
últimas décadas, ampliando a desigualdade e a pobreza, com a intensificação de políticas de restrições orçamentárias e 
novas formas de proteção social distantes da perspectiva de construção de sistemas integrais e universais e que 
repercutem diretamente nas políticas setoriais, com ênfase no impacto da pandemia nas dimensões legais e 
organizacionais das políticas sociais; nas políticas socio-laborais atuais e o impacto na classe trabalhadora; nos sentidos 
orientadores e nos impactos das políticas setoriais sobre os segmentos populacionais usuários; alterações nas politicas 
nacionais, estaduais e locais;  consequências em áreas transfronteiriças das alterações recentes no campo das politicas 
sociais e dos direitos. 

 

Ação profissional em tempos de 
pandemia: desafios éticos e teóricos 

Este eixo visa debater os diferentes desafios éticos e teóricos para os profissionais da área social e como estes se 
concretizam na prestação dos serviços sociais na garantia de atenção às necessidades sociais da população; aspectos 
conceituais que sustentem as concepções de política social relacionados com o contexto atual; desafios éticos e respostas 
profissionais face às demandas dos distintos setores da política social; a articulação entre as políticas sociais, as realidades 
locais, as demandas específicas de grupos identitários e as ações profissionais; e a relação entre os valores presentes nos 
ideários profissionais e as políticas sociais atuais. 

 

Auxílio emergencial e iniciativas 
solidárias: primeiras aproximações 

Este eixo pretende debater aspectos relacionados ao auxílio emergencial, enquanto medida essencial capaz de 
dar  segurança de renda à população empobrecida  em um período marcado  pelo aumento do desemprego e 
da necessidade de distanciamento social, discutir acerca das mobilizações e organizações emergentes da 
sociedade civil no enfrentamento do agravo da situação de pobreza decorrente dos impactos causados pela 
COVID-19 e, também pretende analisar as inter-relações entre estas ações emanadas do Estado e de setores 
sociais organizados. 

  



TEMAS DIREITOS HUMANOS, SEGURANÇA E ACESSO À JUSTIÇA 

Políticas em Serviços Penais: direitos 
sociais na questão penitenciária  

 

 

Considerando que a Questão Penitenciária se constitui e se manifesta por meio de expressões políticas, institucionais e 
práticas das contradições entre os discursos e as promessas acerca do castigo penal pretensamente civilizado (a prisão) e 
a realidade de sua execução, bem como considerando que as Políticas em Serviços Penais, retirando o eixo do castigo 
estatal do mero ato de encarcerar, orientam-se para a ampliação da oferta de alternativas penais e direitos de cidadania 
aos sentenciados, esta Mesa Temática se destina a acolher e favorecer o diálogo de trabalhos vinculados a estes eixos e, 
especial, relacionados com a efetivação dos direitos à saúde, ao trabalho, à educação, ao contato familiar de pessoas 
privadas de liberdades, ou egressas do sistema prisional. 

 Direitos Humanos e Acesso à Justiça: 
dinâmicas, limites e perspectivas no 
Brasil contemporâneo 

 

A partir de duas premissas distintas e complementares, a primeira que concebe o acesso à justiça como direito 
fundamental e, portanto, como pressuposto substancial para a construção da cidadania e o fortalecimento do Estado 
Democrático de Direito; e a segunda, que recepciona uma noção mais ampla de acesso à justiça, que abarca tanto o campo 
judicial e não judicial como as esferas governamentais e as esferas da sociedade civil, a Mesa Temática em questão 
pretende suscitar um espaço de diálogo teórico conceitual, bem como a apresentação de pesquisas empíricas que abordem 
e problematizem as múltiplas dimensões que singularizam o fenômeno na sociedade brasileira. Nessa perspectiva devem 
ser enfatizadas as tradições e heranças culturais que marcam as continuidades e descontinuidades do acesso à justiça no 
Brasil, os avanços e retrocessos passíveis de identificação e, ainda, as perspectivas e desafios existentes no tocante às 
possibilidades de ampliação e a diversificação dos espaços de acesso à justiça no país.    

  

TEMAS QUESTÃO SOCIAL, TRABALHO, SOCIABILIDADES E RESISTÊNCIAS POLÍTICAS 

Transformações do mundo do 
trabalho: novas morfologias, trabalho 
associado e políticas públicas de 
emprego e renda 

O objetivo da Mesa Temática é debater as transformações do mundo do trabalho, problematizando as potencialidades e 
contradições das múltiplas formas de trabalho, do trabalho associado e do emprego assalariado como mecanismos de 
integração social dos trabalhadores e da população em geral, na promoção da cidadania, da igualdade e do direito à 
diferença. Neste sentido, o GT acolherá discussões que analisem: (1) políticas públicas que ajudem a compreender a ação 
do Estado face às novas configurações do trabalho no contexto das pressões mundiais pela 
desregulamentação/flexibilização de direitos sociais e trabalhistas, tanto no Mercosul como no Brasil; (2) organizações de 
trabalho como respostas e resistência a crise sanitária oriunda da pandemia do coronavirus;  (3) distintas relações e 
modelos de organização do trabalho, sobretudo aqueles que expressem: (a) novas morfologias observadas mundialmente, 
frequentemente traduzidas em precarização do trabalho (trabalho temporário, informal, subcontrato, terceirização, home 



office, etc.); (b) particularidades das iniciativas econômicas de Trabalho Associado (empreendimentos de economia 
solidária, cooperativas populares, empresas recuperadas, fábricas ocupadas, grupos informais) que surgem com distintas 
finalidades, seja como alternativa ao desemprego crônico/estrutural ou como forma de resistência política e econômica 
dos trabalhadores. 
 

MultipliCidade 

 

Tem-se como proposta, a dimensão cartográfica que no entrelace com a Interseccionalidade e a Decolonialidade permite 
pensar a cidade não tão somente como um lócus que atravessa a materialidade urbanística, mas enquanto, corpo-território 
transversalizado pela subjetividade na qual permite reconhecer a heterogeneidade que nessa pulsa e sendo esse, o 
principal fim dessa comunicação coordenada.  Logo, se pretende acolher pesquisas que articulem o debate acerca do tema 
da raça, do gênero e da sexualidade que evidenciam o olhar para a América Latina enquanto esse sistema-mundo 
demarcado por múltiplas estruturas desiguais resultantes dos processos coloniais que atravessam todas os modos de vida.  

 

Decolonialidade, direitos humanos e 
lutas sociais 

Este Grupo de Trabalhado acolherá pesquisas e contribuições que destaquem a contribuição do debate decolonial a partir 
dos estudos latino-americanos em sua relação com as lutas sociais latino-americanas à luz de vários enfoques: direitos 
humanos, relações de gênero, feminismo, raça, populações tradicionais, questão ambiental e urbana entre outros. Assim, 
evidenciará estudos críticos que visem entender os discursos pretensamente universais como construções que surgem a 
partir das relações coloniais de produção do conhecimento. Questionamento da matriz colonial (ser, poder e saber) frente 
aos desafios e enfrentamentos sociais contemporâneos. 

Soberania, Segurança alimentar e 
Agroecologia 

 Referenciando-se no Direito Humano à Alimentação Adequada, o eixo busca reunir estudos, pesquisas e relatos que 
articulem o diálogo e a construção entre os seguintes temas: Agroecologia e Produção Sustentável de Alimentos; 
Agricultura Urbana; Soberania e Segurança Alimentar; Nutrição; Hábitos Alimentares; Políticas Públicas para a garantia da 
Segurança Alimentar e Nutricional no Brasil; entre outros temas afins. 
 

 


