08 de Outubro de 2021

DELEGADA CRIA CANAL NO YOUTUBE PARA
DIFUNDIR CONCEITOS ACADÊMICOS SOBRE O ESTADO
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NOTAS
Delegada cria canal no YouTube para difundir
conceitos acadêmicos sobre o Estado

planejamento.

Além de Delegada de Polícia,
Escritora, Mestre e Doutoranda em
Sociologia a Dra. Cyntia Cristina de
Carvalho e Silva agora é criadora de
conteúdo no YouTube!

Cyntia esclarece que sente falta de debater temas mais elaborados enquanto Delegada de Polícia, uma vez que a
própria natureza do trabalho demanda
consecutivas ações imediatas, o que
torna essa tarefa quase impossível. “É
como apagar um incêndio após o outro”, avalia ela.

O canal é um fruto gerado pela
Delegada, a apresentadora, e por
seu companheiro de vida e esposo, o
cinegrafista e roteirista, que foi concebido a partir da inquietação provocada pela discrepância entre dois
mundos distintos, o mundo da realidade, que é o trabalho da Delegada na
PCDF, e o mundo das ideias, que é a
Academia, um local de prospecção e

Quando se encontra como acadêmica
e pesquisadora, entretanto, participa
de intermináveis debates sobre temas muito interessantes,mas que não
guardam qualquer relação com a prá1
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ou o que vem a ser Poder Legislativo e qual a importância das pessoas
se organizarem socialmente, seja na
forma de um Estado ou na forma de
associações.

tica cotidiana.
A Delegada resolveu então assumir a
persona de Hermes, divindade grega
responsável por levar as preces da
humanidade ao Olimpo e entregar ao
mundo terreno mensagens dos Deuses. Como esses dois mundos não
falavam a mesma língua, Hermes traduzia e interpretava as mensagens de
um mundo ao outro, sendo assim o
hermeneuta original.

Assim como Hermes, fez Cyntia, que
imprimiu ao canal o seu colorido pessoal e o objetivo de promover a circulação de saberes acadêmicos de uma
maneira orgânica e com linguagem
acessível ao entendimento de todos.
Com isso, a atual Chefe-Adjunta da
DECRIN acredita que quanto maior for
a difusão desse conhecimento,maior
será o enriquecimento do debate público. “A ideia é trazer esclarecimento, sem orientação político-partidária.
É prestar um serviço de cidadania e
compartilhar meu conhecimento com
as pessoas”, conclui.

Ela explica que o canal “é um tradutor de conceitos práticos, políticos e
acadêmicos para a vida do cotidiano”.
É um espaço sobre política em seu
amplo sentido, ou seja, sobre as formas de intervenção do Estado nas vidas das pessoas, como por exemplo,
o que é Saúde, o que é um Hospital
Público e as atribuições da ANVISA,
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NOTAS
Clube do Livro DELTAS convida delegadas
para leitura bimestral

O Clube do Livro DELTAS convida todas as delegadas a participarem da nossa
leitura conjunta do bimestre outubro/novembro.
Livro: MEIO SOL AMARELO
Autora: Chimamanda Ngozi Adichie
Encontro: 27 de novembro, sábado, às 17h, presencial. Local a combinar.
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