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O presente artigo tem por objetivo analisar por quais fatores ocorre a prática de um trabalho

forçado que se apresenta de forma silenciosa em nossa sociedade: o trabalho doméstico

análogo ao de escravo, exercido por pessoas que sequer receberam salários ou tratamento

digno por serviços prestados durante toda sua vida, fato este que ocorre no Brasil em pleno

século XXI, bem como possui o objetivo de realizar um estudo do caso de Olivia Maria de

Jesus, uma empregada doméstica que ficou submetida ao trabalho análogo ao de escravo no

estado da Bahia durante 35 (trinta e cinco) anos, a fim de representar a situação atual e

recorrente de trabalhadoras no Brasil forçadas a essa situação. Para tanto, a metodologia

utilizada se fundamentou em estudos bibliográficos e pesquisas no site do Tribunal Regional

do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e outros. Constatou-se que o trabalho

doméstico análogo ao de escravo possui fortes raízes históricas que ainda predominam na

cultura brasileira, dando ensejo a essa prática de extrema violação aos direitos humanos, bem

como que a legislação tardia em proteção aos direitos as trabalhadoras domésticas que

sempre teve um trabalho desvalorizado culturalmente, deram fortalecimento a essa prática

atual. Ademais, no estudo de caso realizado, averiguou-se que o Brasil possui dificuldade ao

combate dessa prática por ela se dar no âmbito doméstico, bem como pelas prisões

psicológicas criadas pelos patrões das vítimas. 

Palavras-chave: Trabalho doméstico análogo ao de escravo. Raízes históricas. Legislação

tardia. Prisões psicológicas. 
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Introdução: Nesta pesquisa de campo, será realizada uma entrevista com presos da cidade de

Alfenas na faixa etária de 18 a 30 anos, para identificar qual é o papel da APAC na

ressocialização e entender como a reintegração desse preso pode contribuir para o não

cometimento de novos atos ilícitos e observar também o motivo dos presos no sistema

tradicional-presídio possuírem maior dificuldade de se ressocializarem. Objetivos: O

objetivo desta pesquisa é mostrar qual é o principal papel de um presídio e a importância da

ressocialização para a sociedade, que engloba não só apenas o preso, e sim, todos. Material e

Métodos: Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva, que utilizará os métodos

quantitativo-qualitativo. Cronograma: A próxima etapa será a entrevista com os presos e a

coleta de dados juntamente aos órgãos responsáveis. Resultados esperados: Espera-se com

esta pesquisa levantar informação científica relevante para mostrar à sociedade o quão

importante é a ressocialização para que esse preso não se torne reincidente.

Palavras-chave: Direito Penal; Presídio; Apac; Reincidentes; Ressocialização.

¹ Discentes do curso de Direito da Universidade José do Rosário – UNIFENAS, Alfenas-MG.
² Docente do curso de Direito da Universidade José do Rosário – UNIFENAS, Alfenas-MG.

SANTOS, Thaynara Letícia dos¹; NEVES, Nicole Silva¹; DUHART, Mônica Fernandes
Rodrigues².

ÍNDICE DE PRESOS REINCIDENTES E
RESSOCIALIZADOS: UMA PESQUISA DE CAMPO NA
APAC E PRESÍDIO DE ALFENAS/MG

IX MOSTRA DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA
DO CURSO DE DIREITO

13 de dezembro de 2021

7



Introdução:  A construção civil é uma das áreas no mercado de trabalho que mais oferecem

oportunidades de emprego no Brasil, pelo trabalho exercido tanto na formalidade quanto na

informalidade. No entanto, é uma das que mais oferecem riscos de acidentes seja por falta de

auxílio de um técnico em segurança, falta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)

fornecidos pela empresa ou recusa do colaborar em utilizar EPIs para proteção.  Assim, esta

pesquisa busca responder as seguintes perguntas: Qual é o delineamento de acidentes de

trabalho na construção civil, observando empresas privadas no ano de 2020 em Alfenas?

Com qual frequência eles ocorrem e qual o índice de pessoas acidentadas não registradas?

Objetivos: O objetivo principal é investigar a causa dessas ocorrências e como elas ocorrem, 

 se os funcionários estão trabalhando formalmente com seus devidos direitos, realizar uma

análise de resultados dos dados que serão coletados, buscar o desenvolvimento de soluções

para a diminuição desses acidentes, mostrar a importância da segurança no trabalho em

construção civil. Material e Métodos: Trata-se de uma pesquisa exploratória, quantitativa e

pura. Será uma pesquisa de campo e levantamento. Cronograma: O próximo passo será

desenvolver a pesquisa nos locais onde são exercidas o trabalho em obra civil, coletando

informações de todos os envolvidos. Resultados esperados: Após a coleta de dados, é

esperado tirar conclusões de onde se originam os acidentes; quem são os principais culpados:

se as empresas que não fornecem o devido amparo trabalhista aos seus funcionários, se os

funcionários que desrespeitam as regras de proteção da empresa.

Palavras-chave: Direito do trabalho; Construção Civil; Acidentes; Funcionários.

¹ Discentes do curso de Direito da Universidade José do Rosário – UNIFENAS, Alfenas-MG.
² Docente do curso de Direito da Universidade José do Rosário – UNIFENAS, Alfenas-MG.
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Introdução: Esta pesquisa busca responder a seguinte pergunta: qual o índice de violência

obstétrica no Sistema Prisional Feminino da cidade de Alfenas/MG no ano de 2020?

Objetivos: Definir a identidade da violência doméstica no atual contexto histórico e

engendrar uma comparação entre a estatísticas dos anos que antecedem o isolamento social

imposto durante a pandemia e o período atual na cidade de Alfenas/MG; buscar as causas de

incidência da violência obstétrica no sistema prisional na cidade de Alfenas/MG; levantar

dados estatísticos do ano de 2020; analisar o ambiente em que estão inseridas as presidiárias;

indagar possíveis soluções para o problema por meio de programas de prevenção são

propósitos desta análise. Material e Métodos: A pesquisa será exploratória de cunho

qualitativo. Os dados serão encontrados por meio do contato direto com os entrevistados e

seus pontos de vistas. Uma metodologia descritiva será empregada com base na análise de

dados estatísticos levantados no decorrer da pesquisa. Cronograma: A próxima etapa será a

realização de uma busca ativa de dados junto aos órgãos competentes. Resultados esperados:

Espera-se com esta pesquisa levar conhecimento à sociedade a respeito dos índices

estatísticos sobre os casos de violência obstétrica que ocorrem na cidade de Alfenas com a

finalidade de emitir um alerta sobre a temática, trazendo visibilidade e voz a mulheres

marginalizadas e esquecidas pela sociedade e assim compreendendo a realidade vividas por

elas e como o Sistema Prisional se comporta diante disso. 

Palavras-chave: Direito Penal; Sistema prisional feminino; Violência obstétrica.

¹ Discentes do curso de Direito da Universidade José do Rosário – UNIFENAS, Alfenas-MG.
² Docente do curso de Direito da Universidade José do Rosário – UNIFENAS, Alfenas-MG.
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Introdução: Esta pesquisa busca responder a seguinte pergunta: Qual a situação dos

processos de adoção na cidade de Alfenas, MG, neste período de pandemia da Covid-19, em

comparação com os três anos que o antecedem? Assim, serão apresentados os principais

problemas e dificuldades na adoção e como a pandemia afetou esse processo, além de

investigar como os órgãos responsáveis pela adoção, em Alfenas, se adaptaram a esse

período. Objetivos: Analisar os impactos trazidos pela pandemia do COVID-19 nos processos

de adoção, em comparação aos outros anos, e apresentar as medidas que os órgãos

responsáveis tiveram de tomar para se adaptar a essa fase. Material e Métodos: Trata-se de

uma pesquisa exploratória de cunho quantitativo, por meio de entrevista com os possíveis

interessados em adotar uma criança ou adolescente no município de Alfenas-MG, bem como

a coleta de dados, por meio de registros dos números de adoção e comparação do período de

pandemia - 2019 e 2020 - com os três anos que o antecedem. Cronograma: A próxima etapa

será o estudo de campo nas casas de adoção do município, a fim de pesquisar as mudanças e

experiências neste mesmo período e a realização de uma busca ativa de dados junto aos

órgãos competentes. Resultados esperados: Espera-se com esse projeto investigar as

principais mudanças nos processos de adoção nos últimos cinco anos e verificar como a

pandemia do COVID-19 os afetou, além de quais adaptações foram necessárias nessa fase e

como a pandemia afetou a adoção neste período, se houve diminuição na procura de

interessados ou desistências no processo.

Palavras-chave: Direito de família; Pandemia COVID-19; Adoção; 

¹ Discentes do curso de Direito da Universidade José do Rosário – UNIFENAS, Alfenas-MG.
² Docente do curso de Direito da Universidade José do Rosário – UNIFENAS, Alfenas-MG.
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