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SIMPÓSIO ONLINE No 99 
 

Simpósio: 

 

DIREITOS HUMANOS, SOCIEDADE E CULTURA NA AMAZÔNIA 

 

Coordenadoras: 

Nome da Coordenadora 1: Aparecida Luzia Alzira Zuin 

Vinculação Institucional: Mestrado Profissional Interdisciplinar em Direitos Humanos e 

Desenvolvimento da Justiça (DHJUS/UNIR/EMERON). Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Acadêmico em Educação (PPGE/UNIR). Curso de Direito (Departamento de 

Ciências Jurídicas – DCJ/UNIR) 

Resumo Curricular: Docente dos Programas de Mestrado Profissional Interdisciplinar em 

Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça (DHJUS) e Mestrado em Educação 

(MEDUC), da Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Realizou estágio de pós-

doutoramento na Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza (Filosofia del Diritto), 

Dipartmento di Studi Giuridici (ricerca presso il Centro di Studi sul Rischio), Lecce – Italia. 

Tem Pós-Doutorado em Direito, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Pós-

Doutorado em Estudos Culturais (PACC) da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. 

Doutora e Mestra em Comunicação e Semiótica, pela Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo (PUC-SP). Pesquisadora Visitante e supervisora de pós-doutorado no PACC-UFRJ. 

Possui graduação: Licenciatura em Economia e Mercado; Graduação em Letras. Líder do 

Centro de Estudos e Pesquisas Jurídicas da Amazônia - CEJAM/UNIR. Coordenadora de 

Pesquisa do Departamento de Ciências Jurídicas (DCJ-UNIR). Líder do Grupo de Estudos 

Semióticos em Jornalismo (GESJOR/UNIR). Associada à La Red de Investigación Estudios 

Organizacionales en América Latina, el Caribe e Iberoamérica (REOALCeI). Filiada à 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). Membro da 

Associação Brasileira de Pesquisadores em Cibercultura (ABCIBER). Pesquisadora atuando, 

principalmente, nas áreas: Comunicação e Semiótica (Cultura Contemporânea; Semiótica 

Jurídica; Mídia, Redes Sociais (esfera pública e esfera privada na Internet); Direito da Cidade; 

Educação (Cidades Educadoras; Gestão, Estado e Ações Afirmativas) 

 

Nome da Coordenadora 2: Larissa Zuim Matarésio 

Vinculação Institucional: Programa de Pós-Graduação em Geografia, da Universidade 

Federal de Rondônia (PPGG/UNIR). Vice-Líder do Grupo de Estudos Semióticos em 

Jornalismo (GESJOR/UNIR). Grupo de Pesquisa GepGênero (PPGG/UNIR) 

Resumo Curricular: Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da Universidade 

Federal de Rondônia (Unir) na linha de Pesquisa de Território e Sociedade na Pan-Amazônia 

(Bolsista CAPES). Faz parte do Grupo de Pesquisa Geografia, Mulher e Relações Sociais de 

Gênero (GepGênero) atuando nos seguintes temas: Geografia, geossociossemiótica, 

Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB) e mulheres e resistência. Mestre pelo 

Programa de Estudos Pós-graduados em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), como bolsista da Capes. Graduada em Letras 

licenciatura, habilitação em Língua Portuguesa, pela Universidade Federal de Rondônia - 

UNIR. Graduada em Comunicação Social/Jornalismo pela Faculdade Interamericana de Porto 

Velho - UNIRON. Atuou como coordenadora dos Cursos de Comunicação da Faculdade 

Integrada de Porto Velho. Professora nas áreas de Tecnologia e Teoria da Comunicação, curso 

de Jornalismo, na Faculdade Interamericana de Porto Velho (Uniron). Atuou como Editora e 

repórter do site de notícias G1/Rondônia. Exerceu função de estagiária na Empresa 3MAIS 

Comunicação Ltda. Foi assistente de editoração na C2 Comunicação Ltda (Academia 
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Editorial). Fez parte do Grupo de Pesquisa 1 dia, 7 dias do COS/PUC/SP. Vice-líder do Grupo 

de Estudos Semióticos em Jornalismo - GESJOR/UNIR, desde 2015. Pesquisadora na área de 

Comunicação e Semiótica, atuando principalmente nos seguintes temas: Comunicação; 

Semiótica; Cidadania; Educação (Saberes, reflexões e práticas para ler e escrever o mundo: 

possibilidades e limites para a transformação da Amazônia (Linha de pesquisa do GESJOR); 

Cultura na Amazônia 

 

Linha(s) de debate (descrição do Simpósio) 
Este Simpósio tem o objetivo de debater sobre Direitos Humanos, Sociedade e Cultura 

na Amazônia. A relevância do tema justifica-se porque, desde a década de 1960, a Amazonia, 

destacadamente a brasileira, vem passando por transformações sociais, econômicas, nos modos 

de vida dos povos amazônicos e no espaço geográfico, que são traduzidas no crescimento 

populacional, na expansão urbana, nas desigualdades socioespaciais, na mercantilização da 

terra e da natureza, dentre outras. Como resultado dessas metamorfoses, o crescimento 

econômico assentado em economias extrativas tem produzido graves situações sociais que 

fragilizam os direitos humanos em suas multidimensionalidades, principalmente, nos territórios 

dos povos indígenas e populações tradicionais (ribeirinhos, quilombolas, pescadores, 

agricultores familiares; e outras); nas expropriações sociais das grandes obras de infraestrutura, 

principalmente os empreendimentos hidrelétricos e de exploração mineral; direitos da natureza 

e bens comuns; educação e saúde; moradia e qualidade de vida da população amazônica; 

especulações e ameaças à biodiversidade e o avanço da biopirataria. Por isso, pensar a 

atualidade dessas questões pela centralidade dos direitos humanos constitui contribuição 

acadêmica de relevância e de impacto social e cultural nos contextos regional, nacional e 

internacional, por trazer ao debate científico uma das últimas regiões do planeta que reúne 

temporalidades e territorialidades distintas, modernidade, cultura e comunidades tradicionais, 

em permanentes modificações e interconexões. 

 

Idioma dos resumos que serão aceitos para apresentação: 
Português (X) 

Espanhol (X) 

Italiano (X) 
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ONLINE SYMPOSIUM No 99 
 

Symposium: 

 

HUMAN RIGHTS, SOCIETY AND CULTURE IN THE AMAZON 

 

Coordinators: 

Name of Coordinator 1: Aparecida Luzia Alzira Zuin 

Institution: Interdisciplinary Professional in Human Rights and Justice Development Master's 

Degree (DHJUS/UNIR/EMERON). Academic Master's in Education Graduate Program 

(PPGE/UNIR). Law Course (Department of Legal Sciences, DCJ/UNIR) 

Curricular Summary: Professor of the Interdisciplinary Professional Program Master’s in 

Human Rights and Justice Development (DHJUS) and Master's in Education (MEDUC) at the 

Federal University of Rondônia (UNIR). Postdoctoral internship at Università del Salento, 

Facolta di Giurisprudenza (Filosofia del Diritto), Dipartimento di Studi Giuridici (ricerca presso 

il Centro di Studi sul Rischio), Lecce, Italy. Post-Doctorate in Law from the State University 

of Rio de Janeiro (UERJ). Post-Doctorate in Cultural Studies (PACC) from the Federal 

University of Rio de Janeiro (UFRJ). Doctor and Master in Communication and Semiotics from 

the Pontifical Catholic University of São Paulo (PUC-SP). Visiting Researcher and postdoctoral 

supervisor at PACC-UFRJ. Graduation in Economics and Market; Graduation in Literature. 

Leader of the Center for Legal Studies and Research in the Amazon (CEJAM/UNIR). Research 

Coordinator at the Department of Legal Sciences (DCJ-UNIR). Leader of the Semiotic Studies 

Group in Journalism (GESJOR/UNIR). Associated with La Red de Investigación de Estudios 

Organizacionales en América Latina, el Caribe e Iberoamérica (REOALCeI). Affiliated to the 

National Association of Graduate Studies and Research in Education (ANPED). Member of the 

Brazilian Association of Researchers in Cyberculture (ABCIBER). Researcher working mainly 

in the areas of Communication and Semiotics (Contemporary Culture; Legal Semiotics; Media, 

Social Media - public and private spheres on the Internet); City Law; Education (Educating 

Cities; Management, State and Affirmative Actions) 

 

Name of Coordinator 1: Larissa Zuim Matarésio 

Institution: Graduate Program in Geography, Federal University of Rondônia (PPGG/UNIR). 

Deputy Leader of the Semiotic Studies Group in Journalism (GESJOR/UNIR). GepGênero 

Research Group (PPGG/UNIR) 

Curricular Summary: Doctor by the Graduate Program in Geography at the Federal 

University of Rondônia (UNIR) with Research on Territory and Society in the Pan-Amazon 

(CAPES Scholarship). Member of the Geography, Women and Gender Social Relations 

Research Group (GepGênero) working on the following topics: Geography, Geosociosemiotics, 

Movement of People Affected by Dams (MAB), and Women and Resistance. Master by the 

Postgraduate Studies Program in Communication and Semiotics from the Pontifical Catholic 

University of São Paulo (PUC-SP), as a Capes scholarship holder. Graduated in Literature, 

degree in Portuguese, from the Federal University of Rondônia (UNIR). Graduated in Social 

Communication/Journalism from the Interamerican Faculty of Porto Velho (UNIRON). Acted 

as coordinator of the Communication Courses at the Integrated Faculty of Porto Velho. 

Professor in the areas of Communication Technology and Theory, Journalism course, at the 

Interamerican Faculty of Porto Velho (UNIRON). Worked as editor and reporter for the news 

site G1/Rondônia. Worked as an intern at the company 3MAIS Comunicação Ltda. Former 

assistant editor at C2 Comunicação Ltda (Academia Editorial). Former member of the Research 

Group 1 day, 7 days at COS/PUC/SP. Deputy leader of the Semiotic Studies Group in 

Journalism (GESJOR/UNIR), since 2015. Researcher in the field of Communication and 
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Semiotics, working mainly on the following topics: Communication; Semiotics; Citizenship; 

Education (Knowledge, reflections and practices for reading and writing the world: possibilities 

and limits for the transformation of the Amazon (GESJOR research line); Culture in the 

Amazon 

 

Line(s) of discussion (symposium description): 
This Symposium aims to discuss Human Rights, Society and Culture in the Amazonian 

Region. The relevance of the theme is justified because, since the 1960s, the Amazon, especially 

its Brazilian part, has been going through social and economic transformations in the ways of 

life of Amazonian peoples and in its geographic space, which are translated into population 

growth, urban expansion, socio-spatial inequalities, the commodification of land and nature, 

among others. As a result of these metamorphoses, economic growth based on extractive 

economies has produced serious social situations that weaken human rights in their multiple 

dimensions, particularly in the territories of indigenous peoples and traditional populations 

(riverines, former slaves’ quilombola communities, fishermen, small farmers; and others); in 

the social expropriations of large infrastructure works, mainly hydroelectric and mineral 

exploitation projects; rights to nature and common goods; education and health; housing and 

quality of life for the Amazonian population; speculations and threats to biodiversity, and the 

advance of biopiracy. Therefore, thinking about the actuality of these issues through the 

centrality of human rights constitutes a relevant academic contribution with social and cultural 

impact on the regional, national and international contexts, bringing to the scientific debate one 

of the last regions of the planet that gathers distinct temporalities and territorialities, modernity, 

culture, peoples and traditional communities, in permanent changes and interconnections. 

 

Languages of abstracts that will be accepted for presentation: 
Portuguese (X) 

Spanish (X) 

Italian (X) 
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SIMPOSIO EN LÍNEA No 99 
 

Simposio: 

 

DERECHOS HUMANOS, SOCIEDAD Y CULTURA EN LA AMAZÔNIA 

 

Coordinadoras: 

Nombre de la Coordinadora 1: Aparecida Luzia Alzira Zuin 

Vinculación Institucional: Máster Profissional Interdisciplinar em Direitos Humanos e 

Desenvolvimento da Justiça (DHJUS/UNIR/EMERON). Programa de Pós-Graduação 

Mestrado Acadêmico em Educação (PPGE/UNIR). Curso de Derecho (Departamento de 

Ciências Jurídicas – DCJ/UNIR) 

Resumen Curricular: Profesora en los Programas de Máster Profissional Interdisciplinar em 

Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça (DHJUS) y Máster en Educação (MEDUC), 

de la Universidade Federal de Rondônia (UNIR). Realizó una pasantía posdoctoral en la 

Università del Salento, Facoltà di Giurisprudenza (Filosofia del Diritto), Dipartmento di Studi 

Giuridici (ricerca presso il Centro di Studi sul Rischio), Lecce – Italia. Tiene Postdoctorado en 

Derecho, por la Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Postdoctorado en Estudos 

Culturais (PACC) de la Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Doctor y Máster en 

Comunicación y Semiótica, por la Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 

Investigadora Visitante y supervisora postdoctoral en el PACC-UFRJ. Tiene graduación: 

Licenciada en Economía y Mercador; Graduación en Letras. Líder de Centro de Estudos e 

Pesquisas Jurídicas da Amazônia - CEJAM/UNIR. Coordinadora del grupo de Pesquisa do 

Departamento de Ciências Jurídicas (DCJ-UNIR). Líder del Grupo de Estudos Semióticos em 

Jornalismo (GESJOR/UNIR). Asociada a La Red de Investigación Estudios Organizacionales 

en América Latina, el Caribe e Iberoamérica (REOALCeI). Afiliada a Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). Integrante de la Associação Brasileira de 

Pesquisadores em Cibercultura (ABCIBER). Investigadora activa en las áreas de: 

Comunicación y Semiótica (Cultura Contemporánea; Semiótica Jurídica; Medios Sociales, 

Redes Sociales (ámbito público y privado en la Internet); Derecho de la Ciudad; Educación 

(Ciudades Educadoras; Gestión, Estado y Acciones Afirmativas) 

 

Nombre de la Coordinadora 2: Larissa Zuim Matarésio 

Vinculación Institucional: Programa de Pós-Graduação em Geografía, de la Universidade 

Federal de Rondônia (PPGG/UNIR). Vice Líder del Grupo de Estudos Semióticos em 

Jornalismo (GESJOR/UNIR). Grupo de Pesquisa GepGênero (PPGG/UNIR) 

Resumen Curricular: Doctorado por el Programa de Pós-Graduação em Geografia, de la 

Universidade Federal de Rondônia (Unir) teniendo como línea de estudios la Pesquisa de 

Territorio e Sociedade na Pan-Amazônia (Bolsista CAPES). Integrante del Grupo de Pesquisa 

Geografia, Mulher e Relações Sociais de Gênero (GepGênero) actuando en los siguientes 

temas: Geografía, geo sociosemiótica, Movimento dos Atingidos por Barragem (MAB) y 

mujeres y resistencia. Máster por el Programa de Estudos Pós-graduados em Comunicação e 

Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), siendo becaria por la 

Capes. Graduada en Letras, con calificación en Lengua Portuguesa, por la Universidade Federal 

de Rondônia - UNIR. Graduada em Comunicación Social/ Periodista por la Faculdade 

Interamericana de Porto Velho - UNIRON. Actuó como coordinadora de los Cursos de 

Comunicación de la Faculdade Integrada de Porto Velho. Profesora en las áreas de Tecnología 

y Teoría de la Comunicación, curso de Periodismo, en la Faculdade Interamericana de Porto 

Velho (Uniron). Actuó como Redactora y reportera en el sitio web de noticias G1/Rondônia. 

Trabajó como pasante em la Empresa 3MAIS Comunicação Ltda. Fue asistente editorial en la 
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C2 Comunicação Ltda (Academia Editorial). Hizo parte del Grupo de Pesquisa 1 dia, 7 dias del 

COS/PUC/SP. Vice líder del Grupo de Estudos Semióticos em Jornalismo - GESJOR/UNIR, 

desde 2015. Investigadora en área de Comunicación y Semiótica, actuante principalmente en 

los siguientes temas: Comunicación; Semiótica; Ciudadanía; Educación (Saberes, reflexiones 

y prácticas para leer y escribir el mundo: posibilidades y límites para la transformación de la 

Amazônia (Líneas de investigación del GESJOR); Cultura en la Amazônia 

 

Linea(s) de debate (descripción del Simposio) 
Este Simposio tiene como objetivo discutir Derechos Humanos, Sociedad y Cultura en 

la Amazônia. La relevancia del tema se justifica porque, desde la década de 1960, la Amazônia, 

especialmente la brasileña, ha venido experimentando transformaciones sociales y económicas, 

en los modos de vida de los pueblos amazónicos y en el espacio geográfico, que se traducen en 

crecimiento poblacional, expansión urbana, en las desigualdades socioespaciales, en la 

mercantilización de la tierra y la naturaleza, entre otros. Como resultado de estas metamorfosis, 

el crecimiento económico basado en economías extractivas ha producido graves situaciones 

sociales que debilitan los derechos humanos en su multidimensionalidad, especialmente en los 

territorios de los pueblos indígenas y poblaciones tradicionales (ribeirinhos, quilombolas, 

pescadores, agricultores parientes; y otras); en las expropiaciones sociales de grandes obras de 

infraestructura, principalmente proyectos hidroeléctricos y de exploración mineral; derechos de 

la naturaleza y bienes comunes; educación y salud; vivienda y calidad de vida de la población 

amazónica; especulaciones y amenazas a la biodiversidad y el avance de la biopiratería. Por 

eso, pensar sobre la actualidad de estos temas a través de la centralidad de los derechos humanos 

constituye un aporte académico de relevancia e impacto social y cultural en contextos 

regionales, nacionales e internacional, por traer al debate científico una de las últimas regiones 

del planeta que reúne distintas temporalidades y territorialidades, modernidad, cultura, pueblos 

y comunidades tradicionales, en permanentes cambios e interconexiones. 

 

Idioma de los resúmenes que serán aceptados para la presentación: 
Portugués (X) 

Español (X) 

Italiano (X) 


