
METAXY: Revista Brasileira de Cultura e Políticas em
Direitos Humanos

CONVITE PARA ENSAIOS E VÍDEOS SOBRE A CONJUNTURA ABERTA PELA
PANDEMIA DO CORONAVÍRUS 

Prezad@s colegas professores, alun@s e técnic@s da UFRJ como parte das atividades do período
de isolamento social decidimos colocar o site de Metaxy como um instrumento, para poder abordar
temas relevantes da conjuntura sob a forma de ensaios curtos. 

Considerando  a  relação  entre  pandemia  e  direitos  humanos,  políticas  públicas  e  Estado  de
Emergência, questões de desigualdade, segregação e micropolítica da perspectiva das mulheres, dos
movimentos e redes das favelas periferias, do movimento negro, ambientalista e LGBTs. 

Considerando a diversidade de abordagens, objetos e problemática e a pluralidade das posições,
tentarmos destacar as posições democrática e de defesa da cidadania considerando o quadro de
irresponsabilidade, risco de ruptura institucional e golpismo aperto pelas manifestações de 15 de
março de 2020. Ao lado das medidas é  ações republicanas manteremos a posição é  os valores
democráticos e a defesa das políticas públicas tendo em conta nossas posições institucionais, da
UFRJ e em sintonia com as recomendações da OMS e na busca de garantir a proteção, o bem-estar,
a  saúde e  a  dignidade  de  nossa  gente  num quadro  que combina  urgências  sanitárias,  médicas,
epidemiológicas, de abastecimento e de garantias de trabalho e renda para tod@s. 

Responsabilidade, solidariedade e direitos sob a égide de uma lógica republicana e democrática. 

Aguardamos  suas  contribuições  até  o  dia    20  de  maio,  no  formato  ensaio  livre,  até  10

páginas, Fonte Times New Roman, corpo 12, normal, arquivo em Word, espaço entre as linhas 1,0,
justificado  (sem necessidade  de  resumo ou palavra-chave  –  revisão  sob a  responsabilidade  do
autor). Enviar para o e-mail: murilomota@nepp-dh.ufrj.br.

Estamos  recebendo  também  vídeos  sem edição,  com gravação  simples  (por  celular)  contendo
depoimentos em até 10 minutos a serem enviados para vantuilpereira@nepp-dh.ufrj.br.

 Rio de Janeiro, 01/04/2020.

Os Editores. 

________________________________________________________________________________

METAXY é uma revista semestral do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas em 
Direitos Humanos do NEPP-DH/UFRJ.

A Revista busca articular diferentes linhas de pesquisa que destacam as reflexões sobre os distintos 
atores sociais, quer como forças de criação de direitos quer como forças de produção de 
conhecimentos. 

Tem uma perspectiva editorial que articula teoria e prática na relação com as ações e políticas de 
Estado no campo dos direitos humanos.
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